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30 LAT MINĘŁO JAK
JEDEN DZIEŃ

WAKACYJNA PODRÓŻ Z GOK

16 czerwca odbyła się XIX Sesja Rady Gminy
Zawonia, podczas której Radni podejmowali
uchwały związane z wykonaniem budżetu
i pracą Wójta oraz jednostek samorządowych za 2019r.
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Nie nudź się w domu i wybierz się z nami
w szaloną podróż dookoła świata. Odwiedzimy różne kontynenty, poznamy niektóre
tradycje, zatańczymy i zagramy w rytmach
świata, będziemy malować, konstruować
i czytać.

7 marca uroczyście obchodzona była 30.
rocznica uchwalenia przez sejm ustawy o
samorządzie gminnym. Natomiast 27 maja
minęło 30 lat od pierwszych wyborów samorządowych.
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SŁOWO OD WÓJTA
Drodzy Mieszkańcy!
Nikt nie przypuszczał, że przyjdzie czas kiedy dzieci zostaną w domu, zatrzymana zostanie
gospodarka, zamknięte fabryki, urzędy. Izolacja społeczna i konieczność zachowania odległości
w każdym miejscu, brak spotkań z najbliższymi i przyjaciółmi. To dla nas wszystkich bardzo ciężki
czas. Chciałabym podziękować mieszkańcom za zrozumienie, iż w tym trudnym czasie wszyscy
jesteśmy jednakowo odpowiedzialni za nasze zdrowie. W urzędzie ograniczyliśmy możliwość poruszania się, ale przez cały czas przyjmujemy petentów. Ośrodek Zdrowia ograniczył przyjmowanie
pacjentów i większość porad udzielał telefonicznie, ale w ciężkich przypadkach oczywiście pacjenci
byli przyjmowani w specjalnie przygotowanym pokoju oraz z zachowaniem środków ostrożności.
Najważniejszy jest dla mnie fakt, że w naszej gminie stosujemy zalecane środki bezpieczeństwa
i wszyscy poczuwają się do zachowania ostrożności w kontaktach przez co jeszcze nie ma żadnych
osób zarażonych chorobą Covid-19. Chcę podziękować mieszkańcom za akcję szycia maseczek,
której organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, a w poszczególnych miejscowościach koordynowali prace sołtysi. To ważna i cenna inicjatywa, która zrobiła wiele dobrego szczególnie dla
seniorów. Mimo, że nasza gmina jest najmniejsza w powiecie trzebnickim wspieramy również szpital powiatowy w Trzebnicy odpowiadając na jego potrzeby. Cenna jest pomoc jaką szpital otrzymuje
od naszych sołectw. Mieszkańcy decydują się na zakup maseczek, ubrań ochronnych i środków
dezynfekujących z własnych środków. Dziękuję serdecznie za te zakupy, jest mi niezmiernie miło,
że taka inicjatywa wyszła od sołtysów i mieszkańców naszej gminy.
Przed nami wakacje, czas odpoczynku. Dziękuję za wysiłek i pracę w tym trudnym okresie. Życzę
wszystkim aby nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się
z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody i wracajcie wypoczęci i zdrowi !

Z pozdrowieniami
Agnieszka Wersta

Wójt Gminy Zawonia

Zapraszamy do zielonej gminy!
WÓJT
GMINY
ZAWONIA

WAŻNE TELEFONY
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie
Gminy Zawonia
Piątki godz 8:00-12:00 pok. nr. 16
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY ZAWONIA
pełni dyżury we czwartki od godz 16:30 do 17:00
tel. kom. 539-312-026,
g.ogrodowicz-nitka@zawonia.pl
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA
Urząd Gminy Zawonia, pokój nr 16
każda trzecia środa miesiąca, w godz. 8:00-15:00
POSTERUNEK POLICJI
Dyżur dzielnicowy w Gminie Zawonia
w placówce w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2
we wtorki w godzinach 10:00 - 12:00.
czwartki w godz.16:00 - 18:00
PUNKT AA
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
przy Ośrodku Zdrowia w Zawoni
wtorek godz. 10:00 – 18:00
tel. 71 312 81 68
URZĄD GMINY ZAWONIA
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
tel. 71 312-81-82, 71 312-81-93, fax.71 312-95-59
www.zawonia.pl; urzad@zawonia.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 7:00-15:00
Wtorek - 7:00-15:00
Środa - 7:00-15:00
Czwartek - 7:00-17:00
Piątek - 7:00-13:00
ZASTĘPCA WÓJTA/SEKRETARZ GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 46
SEKRETARIAT
tel. 71 312-81-82 w. 31

DYŻUR WÓJTA GMINY ZAWONIA
w godzinach pracy urzędu
oraz we wtorki od godz 15:00 do 15:30
w pokoju nr 2
OBSŁUGA RADY GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 45

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ZAWONI
Ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
Tel. 71 312-92-76
www.gokzawonia.pl; biblioteka@gokzawonia.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 9:00-15:00
Wtorek - 9:00-15:00
Środa - NIECZYNNE
Czwartek - 12:00-17:00
Piątek - 9:00-14:00

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ
tel. 71 312-81-82 w. 35, 71 312-81-82 w. 41
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 71 312-81-82 w. 36, 71 312-81-82 w. 39
SKARBNIK GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 37

FILIA BIBLIOTEKI W CZESZOWIE
55-106 Czeszów, ul. Konopnickiej 18
tel.: 71 312-71-77
filiabiblioteka@gokzawonia.pl
Od 1 lipca nieczynna do odwołania

REFERAT FINANSOWY, PODATKI
tel. 71 312-81-82 w. 32
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
tel. 71 312-81-82 w. 34
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
tel.: 71 312-81-01, fax.: 71 312-81-03
www.zawonia.naszops.pl; zawonia_gops@pro.onet.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 7.00-15.00
Wtorek - 7.00- 15.00
Środa - 7.00- 15.00
Czwartek - 7.00- 17.00
Piątek - 7.00 - 13.00

ZIELONA STREFA AKTYWNOŚCI w ZAWONI
ul. Zielona 5
Czynna codziennie
Wypożyczalnia sprzętu czynna
Od wtorku do soboty w godz.11:00-18:00
Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
Tel. 71 312-81-18
www.gokzawonia.pl; biuro@gokzawonia.pl
GODZINY OTWARCIA (okres letni)
Poniedziałek - 8:00-16:00
Wtorek - 8:00-16:00
Środa - 8:00-16:00
Czwartek - 8:00-16:00
Piątek - 8:00-16:00
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ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Spacerowa 6 55-106 Zawonia
tel. 71 312-81-68
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 7:30-18.00
Wtorek - 7:30-18:00
Środa - 7.30-18:00
Czwartek - 7:30- 8:00
Piątek - 7:30-18:00
W dni wolne od pracy Ośrodek przyjmuje
pacjentów z nagłymi zachorowaniami.
Rejestracja
Sobota - 9:00-12:00
Niedziela i święta - 9:00-11:00
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WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w Czeszowie
ul. Topolowa 1, 55-106 Czeszów
tel: 71 312-71-29
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 8:00-18:00
Wtorek - 12:00-18:00
Środa - 8:00-12:00
Czwartek - 12:00-18:00
Piątek - 8:00-12:00
PORADNIA REHABILITACYJNA ZAWONIA
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
tel: 605-305-998
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 7:00-12:00
Wtorek - 12:00-17:00
Środa - 7:00 -12:00
Czwartek - 12:00-17:00
Piątek - 7:00-12:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWONI
ul. Szkolna 26, 55-106 Zawonia
tel. 71 312-81-29, 71 312-90-31
zszawonia.szkolna.net; sekretariat@zawonia.edu.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZESZOWIE
ul. M. Konopnickiej 18, 55-106 Czeszów
tel/fax. 71 312-71-93
zsczeszow@zsczeszow.pl
POCZTA POLSKA o.ZAWONIA
ul. Zielona 1, 55-106 Zawonia
Tel. 71 387-32-10
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek- 09:00-15:30
Wtorek - 09:00-15:30
Środa - 09:00-15:30
Czwartek - 09:00-15:30
Piątek - 13:30-20:00
POCZTA POLSKA o.CZESZÓW
ul. Marii Konopnickiej 1
55-106 Czeszów
Tel. 71 312-72-94
Godziny otwarcia: dni robocze 8:00-14:00
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NAKŁAD: 1500 egz.
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INWESTYCJE PLANOWANE I W TRAKCIE REALIZACJI
Na ten rok zaplanowano szereg ważnych dla naszej gminy inwestycji. Prace idą pełną parą!
W dniu 2 marca ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące zadania pod nazwą: „Budowa
studni głębinowej w Zawoni”. Odwiertu dokonała firma Geoserwis Witold Chołast z Topoli Małej. Koszt inwestycji wyniósł 137 883
zł brutto. Na początku czerwca br. dobiegły
końca prace związane z odwiertem nowej
studni głębinowej na ujęciu wody w Zawoni.
Nowa studnia zastąpi jedną z eksploatowanych dotychczas studni, której wydajność
w ostatnim czasie uległa wyraźnemu obniżeniu. Niestety ww. inwestycja spowodowała
problem z bakteriami coli, które pojawiły się
w sieci wodociągowej Zawoni. Jednakże
szybkie działanie pracowników urzędu oraz
wzorcowa współpraca i komunikacja pomiędzy urzędem gminy a Sanepidem z Trzebnicy
zapobiegły dużemu skażeniu wody i zamknięciu wodociągu. Z informacji otrzymanych od
kierownika ZP ZOZ nikt z mieszkańców nie
zgłosił uciążliwości zdrowotnych wśród dorosłych oraz dzieci. Nowo powstała studnia
jest wysokiej wydajności, co pozwoli nam na
rozbudowę stacji, zbiorników oraz dalszą rozbudowę sieci w Zawoni, gdyż ilość nowych
domów oraz mieszkańców, szczególnie w Zawoni, stale rośnie.
W dniu 16 marca ogłoszono zapytanie ofertowe: pn. „Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną oraz emulsją asfaltową
i grysami wraz ze ścinką poboczy na drogach
gminnych na terenie gminy Zawonia w roku

2020”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Gart sp. z o.o. z Golędzinowa, gdzie koszt: za
1 m2 wbudowanej masy wynosił 110,70 zł
brutto, za 1 tonę wbudowanego grysu wraz
z emulsją wynosił 418,20 zł brutto, za 1 m2
ścinki poboczy wynosił: 5,54 zł brutto. Prace
zakończono.
7 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka drogi gminnej
polegającej na budowie chodnika na odcinku
od drogi powiatowej 1371D do placu zabaw
w miejscowości Tarnowiec. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma: Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala z Sobiałkowa na
kwotę 110 465,45 zł brutto.
23 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na
potrzeby Gminy Zawonia. Uzyskana cena
netto jest tylko 1 grosz droższa niż obowiązująca przez ostatnie dwa lata. Przetarg odbywał się formą elektroniczną, a najlepszą cenę
za kilowatogodzinę tj. w wysokości 0,3241
zł/1 kWh złożyła firma Tauron POLSKA ENERGIA S.A.
27 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa oświetlenia
drogowego w miejscowości Czeszów, Zawonia, Niedary i Pęciszów, dobudowa lamp solarnych oświetlenia drogowego w m. Sucha
Wielka oraz oświetlenie boiska sportowego

w m. Sędzice” Umowa została podpisana
z firmą VOLTAŻ Sp. z o.o. z Leszna z terminem wykonania 4 miesiące. Koszt inwestycji
wyniesie: 253 648,46 zł brutto.

Uchwałą sejmiku dolnośląskiego otrzymaliśmy kwotę 63 000 zł na wykonanie ul. Milickiej w Zawoni z programu dróg dojazdowych
do gruntów rolnych.

28 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe na
„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości
Rzędziszowice”. Umowa została podpisana
2 czerwca z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Grochowski z Bukowic. Koszt
inwestycji wyniesie: 113 511,21 zł brutto.

Decyzją Zarządu WOFŚiGW z dnia 15 czerwca br. otrzymaliśmy wnioskowaną kwotę na
usunięcie azbestu z 15 nieruchomości na terenie naszej gminy.

30 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej w Czeszowie na bibliotekę
publiczną”. Trwa właśnie wybór wykonawcy.
4 maja ogłoszono zapytanie ofertowe na
remont przepustu rurowego Ø 400 w miejscowości Skotniki. Umowa zawarta została
z firmą Rapp Wojciech Zakład Robót Budowlanych z Czeszowa. Wartość inwestycji wynosi 13 266,35 zł brutto. Na tę inwestycję
i na remont rowu w Sędzicach pozyskano
środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z programu
utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Wysokość dofinansowania to kwota 35 000 zł. Remont w Skotnikach ma się zakończyć do końca miesiąca
czerwca. Natomiast w Sędzicach szykowana
jest dokumentacja do zapytania ofertowego.
Trwają prace związane z koszeniem poboczy, które powinny zakończyć się z końcem
miesiąca czerwca. Prace wykonuje Damian
Jastrząb FHU z Czeszowa. Koszt koszenia
wynosi: 33 048,00 zł brutto.

W dniu 15 czerwca złożyliśmy wniosek do
konkursu organizowanego przez Dolnośląski Urząd pracy z RPO WD z programów
społecznych na projekt „Aktywną Integrację
w Gminie Zawonia.” Wnioski obejmują dofinansowanie i pomoc bezrobotnym, wykluczonym społecznie i niepełnosprawnym z terenu
naszej gminy. Wartość całkowita wniosku
to kwota 768 518 zł. Realizacją wniosku,
w przypadku otrzymania dofinansowania,
zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W przygotowaniu są wnioski na termomodernizację szkoły w Zawoni do konkursu ogłoszonego tym razem z Funduszy Norweskich.
W najbliższym czasie ogłoszone zostaną
przetargi nieograniczone na: „Przystosowanie nowych pomieszczeń na potrzeby GOPS
wraz z przebudową biblioteki w Zawoni” na
kwotę wynoszącą ok.: 650 000 zł oraz „Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych” na kwotę wynosząca ok. 170 000 zł.
UG

ABSOLUTORIUM JEDNOGŁOŚNIE
POZYTYWNE
16 czerwca odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Zawonia, podczas której Radni podejmowali uchwały związane z wykonaniem budżetu
i pracą Wójta oraz jednostek samorządowych za 2019r.
Sesję rozpoczęła od przywitania przybyłych
radnych Pani Przewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Ogrodowicz – Nitka. Następnie
przyjęto porządek obrad, wysłuchano sprawozdania z pracy Wójta od dnia 27.02
i sprawozdania z prac komisji Rady Gminy,
które na swoich posiedzeniach omawiały
pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Opinia RIO oraz opinia RIO na temat wniosku
komisji rewizyjnej o udzielenia absolutorium
zostały odczytane na sesji. Raport ze stanu gminy za 2019 rok zawierający też dane
finansowe z wykonania budżetu został przedstawiony przez Panią Wójt w formie prezentacji. Raport jest dokumentem pokazującym
nie tylko stan finansowy gminy, ale przede
wszystkim realizację programów, polityki
i strategii uchwalonych przez Radę Gminy.
Radni zapoznali się z realizacją poszczególnych dokumentów i przeprowadzonych
zgodnie z nimi inwestycji. Przedstawiono
również osiągnięcia naszej gminy w rankingach i konkursach właśnie za realizację
inwestycji ukończonych w ubiegłym roku
i za wyniki finansowe gminy. Po prezentacji
Radni przystąpili do głosowania i jednomyślnie pozytywnie udzielono Wójtowi wotum
zaufania oraz absolutorium. Wszyscy jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy i sprawozdania finansowego
oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej

▪ odwiert nowej studni głębinowej
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gokzawonia.pl

ZP ZOZ w Zawoni. Kolejne podejmowane
uchwały dotyczyły zmian w budżecie gminy
na 2020 rok związanych m.in. z pozyskaniem środków na projekt „Smyki w gminie
Zawonia”, zwiększeniem dotacji na jednostki
OSP, które złożyły wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia. Przekazana będzie
również policji kwota 25 000 zł na zakup
radiowozu, a kwota 22 595 zł została przekazana szpitalowi powiatowemu w Trzebnicy
na zakup sprzętu do wyposażenia pracowni
biologii molekularnej. W powstałym labolatorium dzięki zakupionym urządzeniom będzie można badać nie tylko próbki Covid-19
przez co znacznie skróci się czas oczekiwania
na wyniki, ale również poszerzy się oferta
wykonania badań związanych z diagnostyką chorób genetycznych i nowotworowych.
Ostatnia uchwała, która została przyjęta
na sesji dotyczyła przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
miejscowości Zawonia. Uchwała ta również
została przyjęta jednogłośnie pozytywnie.
Gratulujemy Pani Wójt udzielonego jednomyślnie absolutorium o wotum zaufania.
Pani Wójt dziękując Radnym jednocześnie
podziękowała dyrektorom, kierownikom,
Pani Skarbnik gminy oraz pracownikom za
realizację największego do tej pory budżetu.
A.A-S
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MODERNIZACJA ROKU
Gmina Zawonia w gronie finalistów XXIV edycji konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.
na najlepsze inwestycje budowlane w Polsce!
Celem konkursu jest wyłonienie
najlepszych przedsięwzięć budowlanych ukończonych w 2019 roku,
które wyróżniają się szczególnymi
walorami w zakresie nowoczesności wykorzystanych technologii,
wysokiej jakości wykonania, funkcjonalności obiektów oraz innowacyjności. Konkurs ten propaguje
i wspiera działania dla ratowania
obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz jednocześnie promuje modernizacje, przebudowy
i rozbudowy obiektów.
W tym roku w konkursie, po raz pierwszy w historii gminy Zawonia biorą udział dwie nasze
inwestycje: Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne oraz Zielona Strefa
Aktywności. Inwestycje te ze względu na swoje
walory zostały docenione przez Kapitułę konkursu i zaproszone do finału. Nagrody przyznane
zostaną w kilkunastu kategoriach. Laureatów wybierze jury. Swoje nagrody w każdej z kategorii
przyznają też internauci.
W Dzienniku Rzeczpospolita zaprezentowano
specjalny dodatek pt. „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”, który ukazał się 22 maja nakładem
ogólnopolskim i był poświęcony tegorocznym
finalistom, w tym Gminie Zawonia.
Na stronie
http://www.modernizacjaroku.org.pl
od 1 czerwca do 3 sierpnia można oddawać głosy
na nasze obiekty. Liczymy na Wasze wsparcie –
każdy głos jest ważny!
A.A-S

WYSOKIE MIEJSCE ZAWONI W RANKINGU FINANSOWYM
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wraz z Krajową Radą
Izb Obrachunkowych ulokował naszą gminę w pierwszej 15 na
1517 gmin wiejskich w kraju oceniając budżet Zawoni za 2019 r.
Przy sporządzeniu rankingu finansowego
jednostek samorządowych analizowane były
następujące wskaźniki:
▪ udziału dochodów własnych w dochodach
ogółem,
▪ relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów
ogółem,
▪ udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
▪ obciążenia wydatków bieżących wydatkami
na wynagrodzenia i ich pochodnym.
▪ udziału środków europejskich w wydatkach
ogółem - bez poręczeń,
▪ relacji zobowiązań do dochodów ogółem,
▪ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Tak więc prowadzona polityka zarządzania
finansami gminy oraz inwestycji zostały oceniono bardzo wysoko przez uznane gremium

zajmujące się nadzorem nad finansami samorządowymi. Wskaźniki, którymi posługiwała się kapituła konkursu zawierają właśnie
kryteria, które w ostatnich latach były przez
nas realizowane, czyli duży udział środków
europejskich pozyskanych na inwestycje.
Wysoka wartość inwestycji w budżecie (rok
2018 - 11 mln, rok 2019 - 13 mln w pozycji
wydatki majątkowe), zwiększająca się liczba udziału w podatku dochodowym to wartość potwierdzająca, że nie ma bezrobocia
i mieszkańcy gminy pracują gdyż to część
Państwa odprowadzonego podatku w zarobkach jest wpływem do budżetu gminy.

i funkcjonalnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzi do zdobycia wyróżnień
i nominacji w konkursach. I w tym roku inwestycja adaptacji kościoła poewangelickiego na cele kulturalne i nową siedzibę GOK
uzyskała wyróżnienie w konkursie „Innowacja Roku 2020”.

Wysokie 15 miejsce w rankingu jest to dla
nas ogromne osiągnięcie i nagroda za ostatnie 5 lat ciężkiej pracy. Oddanie do użytku
poszczególnych inwestycji wyróżniających
się dbałością wykonania, wysoką estetyką

zawonia.pl

gokzawonia.pl

Naszym celem w dalszym ciągu jest zrównoważony rozwój gminy, społecznie akceptowany, wykorzystujący potencjał gospodarczy
i ludzki, z uwzględnieniem zasad ochrony
środowiska.
Agnieszka Wersta
Wójt Gminy Zawonia
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WYMIANA PIECÓW, NABÓR RUSZA NIEBAWEM
Gmina Zawonia jako partner projektu „Poprawa jakości powietrza
w OSI Dolina Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy: Cieszków,
Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia i Żmigród) otrzymała dofinansowanie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.
Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące
właścicielami domów jednorodzinnych lub
mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne), które pełnić będą
również funkcję operatorów wytworzonej
w ramach projektu infrastruktury.
Granty można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:
podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych
o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie
paliwa gazowe. Wymianie nie podlegają
użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na
biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany
użytkowanych kotłów innych niż gazowe,
olejowe i na biomasę na kotły węglowe,
w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy). Wspierane urządzenia
do ogrzewania muszą charakteryzować się
obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej
i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych
do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów
zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu

awaryjnego ani elementów umożliwiających
jego zamontowanie. Ogrzewanie elektryczne kable / maty grzejne, kotły elektryczne,
piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że
będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja o
odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację). Inwestycje
wymienione w pkt b), c) i d) mogą zostać
wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze
nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest
technicznie niemożliwe.
Możliwe jest stosowanie rozwiązań hybrydowych, łączących rozwiązania z punktów b),
c) i d) pod warunkiem łącznego spełnienia
wszystkich warunków dotyczących poszczególnych źródeł ciepła opisanych w punktach
b), c) i d), np. pompy ciepła zintegrowane
z kotłami gazowymi – jeśli łącznie spełniają
wymogi dla OZE i kotłów.
Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć
uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo
- skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np.
wymiana wysokotemperaturowej instalacji
ogrzewania na niskotemperaturową. Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty,
czujniki temperatury, pogodowe, obecności,
sterowniki, automatyczne układy regulacji,
aplikacje komputerowe, gotowe systemy,
urządzenia pomiarowe, itp.) mające na celu
zmniejszenie zużycia energii poprzez dosto-

sowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania.
Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym. Jeżeli w budynku/ mieszkaniu,
w którym modernizowane będzie źródło ciepła, brak jest systemu zarządzania energią,
jego instalacja jest również elementem obowiązkowym.
Maksymalna kwota wsparcia przypadająca
na jeden dom jednorodzinny to 20 tys. PLN,
a na mieszkanie 10 tys. PLN, niezależnie od
liczby źródeł ciepła podlegających modernizacji (lub iloczynu tej kwoty i liczby mieszkań, jeśli Grantobiorcą będzie podmiot inny
niż osoba fizyczna, tj. wspólnota mieszkaniowa). Maksymalny poziom wsparcia do 70%
wydatków kwalifikowalnych.

zaliczkowania) wypłacany jest Grantobiorcy
na podstawie prawidłowo przygotowanego
wniosku o wypłatę grantu wraz z załącznikami jednorazowo, po wykonaniu całej inwestycji opisanej we wniosku o udzielenie
grantu.
Wydatki Grantobiorcy muszą być odpowiednio udokumentowane, a dokumenty wystawione na Grantobiorcę.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków . Uprzejmie prosimy aby osoby
zainteresowane na bieżąco śledziły stronę
internetową Gminy Zawonia www.zawonia.pl
P.K.

Grant (stanowiący refundację części wydatków kwalifikowalnych-nie przewiduje się

PROGRAM „MOJA WODA”
W związku ze zmianami klimatu, które negatywnie wpływają na dostępność wody i pogłębiają jej deficyt w Polsce, niebawem uruchomiony zostanie program „Moja Woda” . W ww.
programie będzie można uzyskać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.
Każdy właściciel domu jednorodzinnego
będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł,
przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do
szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały
od 1 lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów
jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

„Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować
aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji.
Szacuje się, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc
na prywatnych działkach. To oznacza, że
milion metrów sześciennych bardzo cennej
wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko
podtopień w wyniku deszczów nawalnych” –
poinformował minister klimatu.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż
i uruchomienie instalacji pozwalających na
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej
przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te
nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji
deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na
tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć
na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbior-

zawonia.pl

nika nadziemnego, podziemnego, oczka
wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik
retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko
wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania
zatrzymanej wody.
Program „Moja Woda” realizowany będzie
w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30
czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków
do końca 2024r.

gokzawonia.pl

Wnioski należy składać bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Rolnej, szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://wfosigw.wroclaw.pl
Kontakt: ul. Jastrzębia 24,
53-148 Wrocław,
tel.: (71) 333 09 40
(71) 332 37 76
667 670 046
e-mail: poczta@fos.wroc.pl
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POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI
9 czerwca br. Powiat Trzebnicki zawarł porozumienie z pięcioma
Gminami z Powiatu Trzebnickiego, w sprawie zakupu wyposażenia pracowni biologii molekularnej dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Sprzęt zakupiony za kwotę 400 tys. zł.
będzie służył m.in. do diagnostyki chorób infekcyjnych, genetycznych i nowotworowych, a także do diagnostyki koronawirusa
oraz innych zakażeń wirusowych, bakteryjnych oraz grzybiczych.
Wkład finansowy udzielony przez Gminy
i Powiat opracowany został na postawie ilości
mieszkańców i przedstawia się następująco:
Powiat Trzebnicki – 173 001 zł.
Gmina i Miasto Oborniki Śląskie – 74 894 zł
Gmina Prusice – 35 408 zł
Gmina Wisznia Mała – 38 157 zł
Gmina Zawonia – 22 595 zł
Gmina Żmigród – 55 400 zł.
Analizator do diagnostyki molekularnej, który
wyposaży trzebnicką pracownię, będzie wykorzystywał metodę: Real-time PCR, która
umożliwia precyzyjne rozróżnienie i oznaczenie sekwencji kwasów nukleinowych nawet
w bardzo małej próbce. Wysoka czułość tej
metody, pozwala na wykrywanie nawet mniej
niż pięciu kopi poszukiwanej sekwencji. Dzięki temu, że jest ona przeprowadzana w zamkniętym „pojemniku” nie wymaga żadnych
dodatkowych manipulacji, które mogłyby
zwiększyć zagrożenie występowania zanieczyszczeń zakłócających ostateczny wynik.

Jest to również metoda stosunkowo szybka
i wydajna.
Ze względu na te właściwości real-time PCR
może być wykorzystywana do wykonywania
analiz na obecność obcych fragmentów DNA
(pochodzących z bakterii, wirusów, grzybów) w badanej próbie oraz ich ilościowego
oznaczania. Określenie ilości wirusowego
DNA jest pożytecznym wskaźnikiem rozwoju infekcji, relacji wirus-gospodarz oraz odpowiedzi na antywirusową terapię. Czynniki
te odgrywają ważną rolę przy właściwym
doborze metody leczenia m.in. u pacjentów
po przeszczepach. Real-time PCR stosuje się
także do oceny wektorów wirusowych jako
narzędzi terapii genowej.
Zachęcamy naszych mieszkańców do skorzystania z tej nowoczesnej metody diagnostycznej.
A.A-S

▪ Porozumienie Powiatu Trzebnickiego z pięcioma Gminami

KARDIOMONITORY JUŻ DZIAŁAJĄ!
W dniu 02 czerwca 2020r. w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy, Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta dokonała
odbioru dwóch Kardiomonitorów uMEC15.
Każdy kardiomonitor jest wyposażony
w wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia tętniczego, wielorazowe czujniki saturacji
w różnych rozmiarach, wielorazowy kabel
podstawowy do EKG. Urządzenia te są niezbędne w procesie leczenia, ponieważ umożliwiają monitorowanie parametrów życiowych, w tym pomiar saturacji oraz zapis EKG.
Na ten cel przeznaczono z budżetu Gminy Zawonia środki finansowe w wysokości

29.764,80 zł brutto. Dzięki inicjatywie i pomocy gmin z Powiatu Trzebnickiego utworzono w Szpitalu cztery stanowiska do intensywnej terapii.
Wierzymy, że sprzęt będzie służył lokalnej
społeczności powiatu przez długie lata!
A.A-S

▪ Porozumienie podpisuje Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta

30 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ...
7 marca uroczyście obchodzona była 30. rocznica uchwalenia przez
sejm ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast 27 maja minęło
30 lat od pierwszych wyborów samorządowych.
Do Sali Widowisk Gminnego Ośrodka Kultury zaproszeni zostali samorządowcy gminy Zawonia z ostatnich 30 lat, w tym byli
wójtowie, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządu gminnego oraz radni i sołtysi. W uroczystości udział wzięli także:
Pan Paweł Hreniak poseł na Sejm IX kadencji, Pan Damian Mrozek Radny Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego oraz Pan
Robert Adach Przewodniczący Rady Powiatu
Trzebnickiego.
„8 marca 1990 r. uchwalona została przez
sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawa o samorządzie gminnym. 30 lat temu mieszkańcy Polski uzyskali możliwość wyboru swoich
przedstawicieli do samorządu gminnego
w wolnych, demokratycznych wyborach.

Dzięki tej reformie gminy mogły zacząć decydować o własnym rozwoju, czepiąc środki
z własnych dochodów oraz dążąc do realizacji wspólnego dobra mieszkańców. Skuteczność ww. działań weryfikowana była i jest
na drodze wyborów. Warto także podkreślić
w tym miejscu rolę sołtysa – jednostki pomocniczej samorządu gminnego, osobę mocno
ugruntowaną w świadomości mieszkańców
wsi”. Takimi słowami swoje przemówienie
rozpoczęła Wójt Gminy Zawonia Agnieszka
Wersta, po czym Pani Wójt zaprezentowała
30 lat historii naszej gminy. Pani Wójt przypomniała najważniejsze inwestycje, które
były realizowane w tych latach oraz przybliżyła sylwetki osób sprawujących funkcje publiczne w tym okresie.

zawonia.pl

Po skończonej prezentacji głos zabrali: Pan
Paweł Hreniak oraz Pan Robert Adach, składając kwiaty na ręce Pani Wójt oraz życząc,
by kolejne lata obfitowały w postęp i rozwój oraz innowacyjność, a ludzie sprawujący funkcje publiczne pełnili je rzetelnie oraz
z troską o dobro tej małej ojczyzny, jaką jest
Gmina Zawonia.
Zaproszonym samorządowcom wręczono
pamiątkowe statuetki oraz podziękowania.
W przerwach pomiędzy wręczaniem statuetek i dyplomów, zaproszeni gości mogli
delektować się występem wokalnym Pani
Marty Kołodziej oraz przygrywającego jej na
gitarze akustycznej Pana Huberta Radoszko,
a także wykonaniem Kacpra Zawadzkiego na
klarnecie utworów Wolfganga Amadeusza
Mozarta i Roberta Schumanna. Na zakończenie uroczystości poczęstowano zebranych
gości wyśmienitym tortem. W atmosferze
wspomnień i miłych rozmów zakończono
tę niezwykłą uroczystość.

gokzawonia.pl

„30 lat minęło od pierwszych wolnych wyborów. Zamiast do rad naczelnych mieszkańcy
wybierali swoich przedstawicieli do rad gminnych. Rozpoczęliśmy świętowanie 30-lecia
już 7 marca galą z okazji uchwalenia ustawy
o samorządzie gminnym. Ogromnie się cieszę, że gościliśmy wtedy aż tylu samorządowców naszej gminy, co w obecnej sytuacji
nie można byłoby zrobić. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przez te lata pracowali na rzecz i rozwój naszej Małej Ojczyzny.
Dziękuję za ich trud, poświęcenie i zaangażowanie dla dobra mieszkańców. Składam
serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności
i zapału do pracy tym, którzy obecnie pracują
w samorządzie gminy. Wytrwałości i sił w pokonywaniu codziennych trudności w drodze
do sukcesu”.
Agnieszka Wersta
Wójt Gminy Zawonia
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PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”

„SMYKI Z GMINY ZAWONIA”

Gmina Zawonia otrzymała 114.995,62 zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów. Projekt „Zdalna Szkoła” jest odpowiedzią
na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z powodu
koronawirusa.

Gmina Zawonia, za przewodnictwem Agnieszki Wersty Wójta
Gminy Zawonia, od kilku lat realizuje kompleksowy program poprawy jakości edukacji poprzez szerokie działania skierowane
do wszystkich poziomów edukacyjnych realizowanych w gminie,
w tym szczególnie w zakresie infrastrukturalnym (rozbudowa
szkoły, nowe sale dla przedszkolaków i modernizacja placu zabaw
w Zawoni, termomodernizacja i coroczne remonty szkoły w Czeszowie).

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele
tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich
nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu,
na którym może realizować podstawy programowe. Dlatego też Gmina Zawonia biorąc udział w tym projekcie przekazała łącznie
do Zespołu Szkół w Zawoni 25 szt. laptopów

oraz 4 tablety piórkowe, a do Szkoły Podstawowej im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie: 14 laptopów, 3 szt. Router’ów oraz
2 tablety piórkowe.
Życzymy owocnej nauki na nowym sprzęcie!
A.A-S

W latach 2016-2019 zrealizowaliśmy cztery
projekty dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z dodatkowymi zajęciami i szkoleniami dla kadry pedagogicznej.
Nowy projekt „Smyki z gminy Zawonia” jest
kontynuacją tych działań. Jest to piąty pomysł realizowany przez nasz samorząd, którego bezpośrednimi odbiorcami są dzieci
uczące się w gminnych placówkach.
Z nowego projektu, dzieci z przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w Czeszowie
i Zawoni, będą miały dodatkowe bezpłatne
zajęcia edukacyjne, a nauczyciele – szkolenia, dzięki pozyskanej przez nas kwocie 620
797,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 20142020, działanie 10.1 „Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.”
Natomiast infrastrukturalnie…
Zgodnie ze złożonym wnioskiem w Czeszowie

zaplanowano powstanie oddziału przedszkolnego wraz z wyposażeniem i wykonaniem
remontu pomieszczeń (nowa kuchnia wraz
z jadalnią i jej wyposażenie oraz nowe sanitariaty dla przedszkolaków), a także modernizacja placu zabaw. Ale co jest najważniejsze - oddział ten będzie czynny od wczesnych
godzin porannych aż do popołudniowych.
Na to mieszkańcy Czeszowa i okolic czekali od lat! Umożliwi to rodzicom, najczęściej
mamom dzieci z obwodu czeszowskiego, powrót do pracy. Projekt ten zakłada również
zatrudnienie dodatkowych dwóch opiekunów
oddziału przedszkolnego do Czeszowa i opłacenie ich pensji.
W Zawoni zaplanowano specjalistyczne wyposażenie gabinetów w celu jeszcze lepszego prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej. Zajęcia rozpoczną się z nowym
rokiem szkolnym, a trakcie wakacji ruszą
pierwsze remonty i zakupy sprzętu.
UG

▪ Wójt Gminy Zawonia oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Zawoni

▪ Przekazanie sprzętu

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Zawonia
W każdy piątek w godz. 8:00 - 12:00, w pokoju nr 16, można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w ramach art. 4
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r.
poz. 294). Warunkiem skorzystania z pomocy prawnej, jest wypełnienie druku o braku możliwości poniesienia kosztów
odpłatnej pomocy prawnej (ww. dostępny będzie w pokoju nr 16).
Pomoc prawna udzielana będzie w zakresie prawa:

- rodzinnego,
- pracy,
- cywilnego,
- ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
- administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego,
- podatkowego,
- karnego.
Nie są udzielne porady z zakresu prawa gospodarczego.
Wszelkie szczegóły będą udzielne w trakcie konsultacji, przez osobę do tego wyznaczoną.

zawonia.pl
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KULTURA W OKRESIE PANDEMII
Trwająca pandemia wywróciła do góry nogami wiele dziedzin i sektorów życia, lecz mimo wszystko staraliśmy sie odnaleźć w tym
trudnym dla wszystkich czasie i na tyle na ile pozwalała sytuacja
pracować w może odmiennej nieco formie, ale ciągle efektywnie.
Szycie maseczek, koncert online z okazji Dnia Matki czy chociażby
przygotowanie drobnych prezencików z okazji Dnia Dziecka, to tylko niektóre wydarzenia, które miały miejsce w Gminnym Ośrodku
Kultury w Zawoni.

powstały i mogły trafić do najbardziej potrzebujących. Mamy nadzieję, że uszyte maseczki dały użytkownikom choć odrobinę poczucia bezpieczeństwa.

Gmina Zawonia też szyła
maseczki

24 maja 2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury
odbył się koncert on-line z okazji Dnia Matki.
Na naszej scenie wystąpiła półfinalistka
IX edycji The Voice of Poland 2018r. Izabela Szafrańska. Artystka zaprezentowała
się w repertuarze „Piosenki mi najbliższe”
przy akompaniamencie Przemysława Zalewskiego. Choć koncert odbył sie przy pustej
sali można go było oglądać na żywo poprzez
transmisję internetową. Zaproszona artystka
oprócz utworów znanych i lubianych zaprezentowała kilka własnych kompozycji. Pięk-

Akcja szycia maseczek nie ominęła również
Gminy Zawonia. Inicjatywę zapoczątkował
i koordynował Gminny Ośrodek Kultury
w Zawoni. Niemalże natychmiast swoją
pomoc zaoferował Urząd Gminy Zawonia
na czele z Panią Wójt Agnieszką Wesrtą
zaopatrując GOK w niezbędne materiały.
Do akcji szycia maseczek oprócz pracowni-

ków Gminnego Ośrodka Kultury zgłosiło się
wielu chętnych mieszkańców, w tym sołtysi
poszczególnych sołectw, którzy nie tylko
rozdawali maseczki, ale bardzo często sami
je szyli. Priorytetem jeśli chodzi o dystrybucję maseczek byli przede wszystkim seniorzy
powyżej 65 roku życia będący w największej grupie ryzyka. Wielkie słowa uznania
należą się Szkole Podstawowej w Zawoni
za ogromne ilości dostarczonych maseczek
oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek
sposób przyczyniły do tego, że maseczki

Klimatyczny, choć przy
pustej sali koncert online
z okazji Dnia Matki

▪ Koncert z okazji Dnia Matki

▪ Akcja szycia maseczek w GOK

▪ Słodkości w Dzień Dziecka

▪ Gmina Zawonia też szyła maseczki

nym wykonaniem i cudowną energią Pani
Izabela z całą pewnością skradła nasze serca.

Dzień Dziecka inny
niż wszystkie
Czas epidemii wywrócił do góry nogami wiele
dziedzin życia, a w tym zaplanowanych wydarzeń. Pomimo tego nie mogliśmy pominąć
i przemilczeć ważnego wydarzenia, jakim
jest oczywiście Dzień Dziecka. Z tej okazji
Gminny Ośrodek Kultury postanowił obdarować dzieci z terenu Gminy Zawonia drobnymi
upominkami akcentując w ten sposób naszą
pamięć o nich. W dostarczaniu upominków
pomogli nam sołtysi poszczególnych miejscowości za co im serdecznie dziękujemy. Mamy
nadzieję, że choć prezencik niewielki sprawił
odrobinę radości naszym milusińskim.
A.B

ZIELONA STREFA AKTYWNOŚCI ZAPRASZA
Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu sportowego na Zielonej Strefie
Aktywności już ruszyła i czeka na wszystkich tych, którzy chcieliby
z niej skorzystać.
Drodzy Państwo Zapraszamy na Zieloną
Strefę Aktywności oraz znajdującej się tam
bezpłatnej wypożyczalni sprzętu sportowego. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach
od 11.00 do 18.00 od wtorku do soboty.
Z wypożyczalni mogą korzystać wyłącznie
osoby pełnoletnie po uprzednim wypełnieniu

karty wypożyczenia. Sprzęt sportowy, którym
dysponuje wypożyczalnia to między innymi:
rowery, hulajnogi, rolki, deskorolki wraz
z niezbędnymi akcesoriami.
Zapraszamy wszystkich do bezpiecznego korzystania z tego pięknego obiektu z poszano-

zawonia.pl

waniem znajdujących się tam sprzętów oraz
terenów zieleni.
Pragniemy jednocześnie nadmienić, iż sprawca, który w lutym tego roku dokonał aktu
wandalizmu i zniszczył jeden z elementów
wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego
„Łodzi podwodnej” znajdującego się na Zielonej Strefie Aktywności w Zawoni, został
przykładnie ukarany i pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

gokzawonia.pl

Pamiętajmy o tym, że strefa zrewitalizowana
została z myślą o wszystkich mieszkańcach
naszej gminy i pragniemy, by służyła nam jak
najdłużej i jak najlepiej. Szanujmy siebie na
wzajem i pracę ludzi, którzy dbają o nasze
otoczenie i krajobraz wokół.
GOK
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ZACZYNAMY AKADEMIĘ KULTURY
Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni inauguruje Akademię Kultury projekt, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa w ramach programu Edukacja Kulturalna.
Zapraszamy mieszkańców regionu Wzgórz
Trzebnickich do uczestnictwa w kulturalnych
niecodziennych warsztatach, przedstawieniach, wystawach, koncertach i pokazach
zebranych w jedną spójną koncepcję otwartą
dla wszystkich w Akademii Kultury. Będziemy się uczyć, rozwijać pasje i działać, aby
wydobyć potencjał kulturotwórczy mieszkańców, inicjować kreatywność, integrować różne grupy społeczne i wiekowe oraz twórczo
aktywizować osoby ze szczególnymi potrzebami w tym osoby z niepełnosprawnościami.
To będzie czas, który spędzimy twórczo oraz
rodzinnie, gdyż Akademia Kultury skierowana jest do całych rodzin.
Projekt rozpoczynamy już w lipcu Instytutem Sztuk Przepięknych, będą to spotkania z zakresu sztuk eksperymentalnych,
tworzenia
wielkoformatowych
obrazów
w przestrzeni publicznej.
Odbędą się warsztaty muralu, a uczestnicy
warsztatów poznając sztukę uliczną stworzą
własny mural. będzie to nie lada gratka, gdyż
poprowadzi je Wojciech Kołacz aka Otecki
Jego dzieła - „miejskie opowieści”, stanowią
swoistą reinterpretację ludowych podań,
mitów i baśni o charakterze ponadczasowym.
Inną formą artystycznej ekspresji będą,
warsztaty art.-recyklingu które poprowadzi
nasza koleżanka Danusia Krasucka pod jej
kierunkiem stworzymy niecodzienną rzeźbę
z recyklingu w przestrzeni gminy.
Na zakończenie działań Instytutu zaprosimy
mieszkańców do udziału w kulturalnym happeningu.
Po wakacyjnej sierpniowej przerwie zapraszamy na warsztaty muzycznych inspiracji
czyli do Instytutu Dobrych Dźwięków.
W jego ramach odbędą się warsztaty “Samba batucada„ podczas których poznamy ciekawe techniki gry na brazylijskich bębnach,
poczujemy energię płynącą z gorących rytmów brazylijskiej muzyki! Warsztaty Samba
batucada   poprowadzi Szkoła Samby Sete
Rios. Drugim warsztatem będzie śpiew wo-

kalny i emisja głosu z muzykami. Naukę i tajniki śpiewu przybliży nam dyrygent i nauczyciel Akademii Muzycznej z Wrocławia, który
zajmuje się chórem i śpiewem zespołowym.
Nad wykonaniem i nauką emisji głosu będzie
czuwać Pani Małgorzata Wróbel nauczyciel
śpiewu z wieloletnim doświadczeniem. Dobra
zabawa i wspólny występ mogą być początkiem założenia lokalnego chóru? Efektem
pracy uczestników Instytutu będzie wspólny
koncert na zakończenie zajęć.

niepełnosprawnymi. Rozwiniemy zdolności
manualne a w połączeniu z podstawowymi
czynnościami technologicznymi nauczymy
się wspólnej pracy zespołowej i świadomego działania. Podsumowaniem działalności
Instytutu będzie wystawa prac nowych rzemieślników.
Na zakończenie i podsumowanie projektu
odbędzie się Gala 4 Instytutów, z krótkimi
filmowymi relacjami, prezentacjami, oraz
wręczeniem dyplomów i podziękowań zaangażowanym w projekt osobom. Wykonamy
również wspólną pamiątkową fotografię.

Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia
strony GOK oraz FB na których będziemy informować na bieżąco. Wszelkich informacji
udzieli Państwu także koordynator projektu
Kamila Kruszona
mail:kultura@gokzawonia.pl

Projekt dofinansowany ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
K.K E.M

W październiku rozpocznie swą działalność Instytut Ruchu i Gestu, w zakresie
którego będzie można wziąć udział w warsztatach teatralno-cyrkowych prowadzonych
przez artystów z Teatru na Walizkach. Grupa
ta ma bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów cyrkowych dla różnych grup
wiekowych. Natomiast energiczne warsztaty
teatralno-taneczne odbędą się z udziałem
Anki Williams, aktorki pantomimy. Podczas
warsztatów poznamy sztukę improwizacji,
odkryjemy świadomość ciała poprzez ruch,
będziemy poszukiwać nowych form wyrażania siebie…
Na zakończenie spotkań zaprosimy mieszkańców na małe podsumowanie, spektakl
na którym przedstawimy efekty pracy zespołów.
Już jesienną odsłoną będzie Instytut Cudowności Użytkowych a w nim, warsztaty nawiązujące do dawnego rękodzieła
i zawodów dawnych. Twórcze i jednocześnie relaksacyjne warsztaty tworzenia batiku
i z możliwością tworzenia małych cudeniek
do przestrzeni domu. Na warsztacie mebli
użytkowych nadamy drugie życie starym,
zniszczonym meblom pod okiem rzemieślnika. Wykładowcy zaproszeni na warsztaty
będą reprezentować duży poziom zawodowego doświadczenia co za tym idzie wysoki
poziom nauki w tworzeniu rzeczy niebanalnych. Do udziału w warsztatach zaprosimy
osoby z niepełnosprawnością oraz wykładowców z doświadczeniem w pracy z osobami

JUŻ WAKACJE !
Nie nudź się w domu i wybierz się z nami w szaloną podróż dookoła świata. Odwiedzimy różne kontynenty, poznamy niektóre
tradycje, zatańczymy i zagramy w rytmach świata, będziemy malować, konstruować i czytać. Zapewniamy, że będziemy się świetnie
bawić!
W pierwszym tygodniu naszej podróży udamy się Z Kulturą w Świat (dla dzieci 8-12
lat). Odbędziemy wędrówkę pełną zabawy
i mnóstwem przygód. Poznamy smaki,
dźwięki i rekwizyty , stroje , zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla niezwykłych miejsc
na naszej planecie. Warsztaty poprowadzi
Kamila Kruszona a wspomagać ją będzie,
znana nam wszystkim, rodzinka Ociepków
z Zawoni, która zwiedziła i poznała prawie
cały świat a teraz swoimi wrażeniami podzielą się z nami.
Wszystkim, którzy lubią ruch, polecamy Podróż Taneczną (dla dzieci 5-10 lat) Warsztaty poprowadzi instruktor tańca Patrycja Wal-

czak, na których dzieci będą poznawać i bawić
się przy różnych rytmach z krańców świata.
W drugim tygodniu wakacji udamy się
w podróż Po Morzach Wyobraźni. Niecodzienne warsztaty malarskie (dla dzieci
8-12 lat) przeniosą nas każdego dnia na inny
kontynent i pozwolą poznać nowe techniki
przenoszenia naszej wyobraźni na płótno.
Poznamy tradycje i techniki malarskie etnicznych plemion Australii, sprawdzimy swoich sił
w holenderskich kaflach, oswoimy azjatyckiego Smoka, zapolujemy pędzlem na afrykańskim safari oraz zaczerpniemy inspiracji
z kultury Indian, by stworzyć swój własny
totem. Będzie głośno, inspirująco i kolorowo.

zawonia.pl

Warsztaty prowadzić będzie Danuta Krasucka.
„Ameryka już odkryta? A Afryka dzika? Co kryje
Australia? Gdzie leży Azja? Czy na Antarktydzie
da się żyć? Czy w Europie lepiej żyć? Jakich
nowych rzeczy się dowiemy, co odkryjemy?”
W podroż poprzez kontynenty wyruszą
młodsze dzieci (5-8 lat) znajdą tam odpowiedzi na te i inne pytania z Zabajkową Panią
Kasią Pławiak. Przygotujcie plecaki i ruszamy
w drogę.
Z Wakacyjnymi podróżami wyruszymy
także po sołectwach. W trzecim tygodni naszej wyprawy odwiedzimy pięć sołectw na
terenie gminy. W wakacyjną podróż dzieci
zabiorą Kamila Kruszona i Danuta Krasucka.
Nie zabraknie zabaw i animacji na świeżym
powietrzu z odległych zakątków świata, oraz
poznamy także różne kultury. Podczas tych
spotkań rozwiążemy tajemnicze zagadki
i rywalizacje sportowe. Zapowiada się niesamowita przygoda!

gokzawonia.pl

Wszystkich lubiących czytać zapraszamy
na cykl Podróże z Książką, będziemy się
spotykać przez cały lipiec w każdy czwartek
w bibliotece lub w plenerze. Będziemy czytać
baśnie z różnych zakątków świata które przeniosą Was w niezwykły świat fantazji. Nie zabraknie również zajęć wspierających talenty
i zdolności plastyczne młodych czytelników.
Uczestnikom wakacyjnych spotkań proponujemy warsztaty artystyczne, podczas których
będziemy tworzyć, malować, występować
i świetnie się bawić a wszystko to w baśniowym klimacie, to będzie niesamowita czytelnicza letnia przygoda. Spotkania prowadzić
będą Elżbieta Michta i Izabela Szczepańska
Wszystkich bez wyjątku i dużych i małych
zapraszamy do Aktywnej Podróży. Fitness
pod dębem poprowadzi Jakub Krawiec.
A spotykać się będziemy w środy o 18:00
GOK
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WIEŚCI ZE SZKÓŁ
Pomimo, że przez ostatnie miesiące szkoły były zamknięte.
Nie oznacza to, że nie był to bardzo pracowity czas zarówno dla
uczniów jak i nauczycieli. Zobaczcie, co działo się w placówkach
szkolnych w ostatnim czasie.
Zespół Szkół w Zawoni

Konkurs o Janie Pawle II
W związku z 100 rocznicą urodzin Karola
Wojtyły - Jana Pawła II biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na prace narysowanych lub napisanych wspomnień o Janie
Pawle II na podstawie wywiadów przeprowadzonych u rodziców lub dziadków. Prace nadesłali : Tomasz Faraniec
z klasy 6a, Flip Jerdonek z klasy 1a Julia
Harc z klasy 6c, Julia Jerdonek z klasy
7a, Marysia Bazan z klasy 6a,Zosia Bazan z klasy 4a,Staś Bazan z klasy 1b,Mateusz Kuźmenko z klasy 5c, Patryk Pulut
z klasy 6a, Dominik Pasierski z klasy 6a
i Ola Korzeniewska z klasy 8a. Organizatorami były Ewa Staszak i Justyna
Hippner.

Sukces ucznia
Uczeń klasy 6a, Tomasz Faraniec, został
laureatem etapu regionalnego oraz wojewódzkiego X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie
ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”!!! Do tegorocznej edycji przystąpiło aż 57 569 uczniów z 4 118 szkół podstawowych z terenów wiejskich, więc
SUKCES jest znaczny!!!
A.A D.P - ZS w Zawoni
Szkoła Podstawowa w Czeszowie

Finalista konkursu
zDolny Ślązak
Jan Michalak finalistą etapu wojewódzkiego z geografii zDolny Ślązak.
25 stycznia 2020 r. odbył się we Wrocławiu Finał Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego zDolnego Ślązaka. Dojście
do finału nie było takie łatwe, bo w konkursie brało udział 4500 uczniów.
Celem konkursu zachęcanie uczniów do
poszerzania i pogłębienia swoich wiadomości dotyczących geografii fizycznej
i społeczno-ekonomicznej wszystkich
kontynentów, doskonalenie umiejętności geograficznych, w tym korzystania
z różnorodnych źródeł informacji geograficznej, rozwijanie zainteresowania
światem, Polską i Dolnym Śląskiem.
Konkurs przebiegał w trzech etapach szkolnym, powiatowym, wojewódzkim
- finałowym. Zmagania konkursowe zaczęły się już w październiku. i wymagały
obszernej wiedzy.
Jan Michalak   uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Czeszowie, został
finalistą tego prestiżowego konkursu

organizowanego przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Uprawnienia finalisty to najwyższa roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych,
z których uczeń otrzymał tytuł finalisty
i dodatkowe punkty w rekrutacji do
szkół ponadpodstawowych; zwolnienie
z danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu; przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.
Serdecznie gratulujemy Jankowi i jego
rodzicom, który tak wspaniałe reprezentował naszą szkołę zajmując zaszczytne
miejsce finalisty. Życzę dalszych sukcesów edukacyjnych! Nauczycielka geografii Elżbieta Muszyńska.

Interaktywne lekcje
z Centrum Naukowego
Mikołaja Kopernika
Miło nam poinformować, że szkoła
w Czeszowie zakwalifikowała się do
programu „Nauka dla Ciebie” realizowanego w czasie zdalnej nauki przez
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego
wraz z Centrum Naukowym Mikołaja Kopernika i we wtorek 2 czerwca
uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli
w cyklu 4 zajęć w interaktywnych lekcjach z dziedziny astronomii prowadzonej przez pracowników CNMK. Zajęcia
odbywały się na żywo na kanale Youtube,
a prowadzący przedstawili uczniom widok wiosennego nieba, przybliżyli układ
słoneczny. Ciekawym elementem zajęć,
było ukazanie na mapie Czeszowa- z zaznaczoną szkołą jako Słońcem- proporcjonalnych odległości między planetami.
Perspektywa trzymania ziarenka kaszy,
bo taki „wymiar” w skali ma Pluton na
skraju naszej miejscowości uzmysłowiła
uczniom znaczenie odległości i wielkości
w Układzie Słonecznym. Po zakończeniu podróży, w czasie której uczniowie
wskazywali gdzie chcą polecieć, odbyły
się zajęcia na platformie Teams, bardzo
barwne i świetnie przygotowane.

▪ Zajęcia z robotyki
Nauczanie zdalne w czasie pandemii koronawirusa
w szkole podstawowej w Czeszowie.
Szkoła Podstawowa w Czeszowie bardzo
szybko zareagowała na zaistniałą sytuację wynikającą z ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce, a co za tym idzie
zamknięcia placówek oświatowych do
odwołania.
Już w czasie zawieszenia zajęć od 15
marca 2020 wybrano, opracowano
i wdrożono platformę do zdalnej nauki - Office 365 wraz z programem do
prowadzenia lekcji online Teams. Pierwsi uczniowie mieli takie zajęcia online
w ostatnim tygodniu marca. Jednocześnie diagnozowano potrzeby sprzętowe
uczniów i dzięki przystąpieniu Gminy
Zawonia do rządowego projektu „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” przekazano 14 sztuk laptopów
i 3 routery dla uczniów oraz 2 tablety
piórkowe dla nauczycieli wykorzystujących wirtualną tablicę w czasie prowadzenia lekcji.
Obecnie nauczyciele systematycznie
spotykają się z uczniami na swoich lekcjach. Każda klasa jest objęta lekcjami
online. Oprócz przekazywanych wartości
merytorycznych, dydaktycznych, spotka
nia te pełnią ważną funkcję psycholo-

giczną w obliczu ograniczenia kontaktów
między dziećmi.
Warto nadmienić, że wdrożone narzędzie będzie przydatne w normalnym
toku nauki, a uczniowie przy okazji uzyskali darmowe dostępy do pakietu biurowego Office w wersji web.
A.K - SP w Czeszowie

▪ Pamiątkowy medal 25-lecia WOŚP
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