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INWESTYCJE, INWESTYCJE...

FUNDUSZ SOŁECKI

ROZMOWA Z KSIĘDZEM

Na 2021 r. w budżecie Gminy Zawonia zostało zaplanowanych wiele wyczekiwanych
i bardzo potrzebnych inwestycji! Trwają
także te rozpoczęte w 2020 r.

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie
przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Wywiad o pasjach i życiu Księdza Jacka Tomaszewskiego, od 11 lat proboszcza czeszowskiej Parafii.
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SŁOWO OD WÓJTA
Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawonia!

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tegoroczny numer naszej samorządowej
gazety poświęcony sprawom, które dzieją się na terenie naszej gminy. A dzieje się
pomimo pandemii dużo ….
W dziale Inwestycje, któremu poświęcamy trzy strony, przeczytacie Państwo jakie Inwestycje w budżecie Gminy Zawonia zostały zaplanowane na rok 2021.
Jak został podzielony przez sołectwa tegoroczny Fundusz Sołecki i co dzięki nim
będzie się działo w poszczególnych sołectwach.
Od ponad roku trwa trudna sytuacja pandemiczna, która ma istotny wpływ na
wszystkie aspekty życia mieszkańców, a także funkcjonowania gminy. Jak radzi
sobie Kultura w trudnych czasach przeczytacie Państwo na kolejnych stronach
Kuriera w Zawoni.
Na stronie 8 prezentujemy sylwetkę proboszcza czeszowskiej parafii Księdza Jacka
Tomaszewskiego. Obszerny wywiad o pasjach i życiu Księdza przeprowadziła Anita
Adamczyk-Sowa.
W trosce o środowisko przybliżamy warunki uchwały antysmogowej oraz zachęcamy do skorzystania z programu „Czyste Powietrze”, ale też zachęcamy do pobrania
aplikacji pn. „EkoSłupek” z Google Play oraz App Store. Dzięki tej aplikacji osoby
wybierające się do Zielonej Strefy Aktywności w Zawoni mogą sprawdzić nie tylko
stan zanieczyszczenia powietrza w Strefie, ale także pogodę, temperaturę czy stan
ciśnienia.
Przed nami radosny czas Świąt Wielkanocnych. Niech te święta będą odskocznią
od codziennych zmartwień, trosk i ograniczeń spowodowanych epidemią. Niech
przyniosą Państwu spokój, pogodę ducha i radość ze spędzonego w gronie rodzinnym czasu.

Z pozdrowieniami
Agnieszka Wersta

Wójt Gminy Zawonia

Zapraszamy do zielonej gminy!
WÓJT
GMINY
ZAWONIA

DYŻUR WÓJTA GMINY ZAWONIA
w godzinach pracy urzędu
oraz we wtorki od godz 15:00 do 15:30
w pokoju nr 2
REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ
tel. 71 312-81-82 w. 35, 71 312-81-82 w. 41

WAŻNE TELEFONY
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY ZAWONIA
pełni dyżury we czwartki od godz 16:30 do 17:00
tel. kom. 539-312-026,
g.ogrodowicz-nitka@zawonia.pl
POSTERUNEK POLICJI
Dyżur dzielnicowy w Gminie Zawonia
w placówce w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2
we wtorki w godzinach 10:00 - 12:00.
czwartki w godz.16:00 - 18:00
PUNKT AA
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
przy Ośrodku Zdrowia w Zawoni
wtorek godz. 10:00 – 18:00
tel. 71 312 81 68
URZĄD GMINY ZAWONIA
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
tel. 71 312-81-82, 71 312-81-93, fax.71 312-95-59
www.zawonia.pl; urzad@zawonia.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 7:00-15:00
Wtorek - 7:00-15:00
Środa - 7:00-15:00
Czwartek - 7:00-17:00
Piątek - 7:00-13:00
ZASTĘPCA WÓJTA/SEKRETARZ GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 46
SEKRETARIAT
tel. 71 312-81-82 w. 31
OBSŁUGA RADY GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 45

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 9:00-15:00
Wtorek - 9:00-15:00
Środa - Praca wewnętrzna
Czwartek - 12:00-18:00
Piątek - 9:00-14:00

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 71 312-81-82 w. 36, 71 312-81-82 w. 39

FILIA BIBLIOTEKI W CZESZOWIE
ul. Trzebnicka 3, 55-106 Czeszów
tel.: 693 429 453
filiabiblioteka@gokzawonia.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek 12:00-17:00
Wtorek 12:00-16:00
Środa - Praca wewnętrzna
Czwartek 11:00-15:00
Piątek 9:00-12:00

SKARBNIK GMINY
tel. 71 312-81-82 w. 37
REFERAT FINANSOWY, PODATKI
tel. 71 312-81-82 w. 32
MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
tel. 71 312-81-82 w. 34
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
tel.: 71 312-81-01, fax.: 71 312-81-03
www.zawonia.naszops.pl; zawonia_gops@pro.onet.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 7.00-15.00
Wtorek - 7.00- 15.00
Środa - 7.00- 15.00
Czwartek - 7.00- 17.00
Piątek - 7.00 - 13.00

ZIELONA STREFA AKTYWNOŚCI w ZAWONI
ul. Zielona 5
nieczynna do odwołania
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

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia
Tel. 71 312-81-18
www.gokzawonia.pl; biuro@gokzawonia.pl
GODZINY OTWARCIA (okres letni)
Poniedziałek - 8:00-16:00
Wtorek - 8:00-16:00
Środa - 8:00-16:00
Czwartek - 8:00-16:00
Piątek - 8:00-16:00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAWONI
Ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
Tel. 71 312-92-76
www.gokzawonia.pl; biblioteka@gokzawonia.pl
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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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INWESTYCJE, INWESTYCJE…
Na 2021 r. w budżecie Gminy Zawonia zostało zaplanowanych wiele wyczekiwanych i bardzo potrzebnych inwestycji! Trwają także
te rozpoczęte w 2020 r.
Urzędnicy gminni sukcesywnie składają
wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w celu uzyskania środków na realizację inwestycji. Złożone zostały wnioski
na budowę oświetlenia drogowego w Rzędziszowicach, budowę drogi wokół wspólnoty mieszkaniowej w Sędzicach, w związku
z ogłoszonym naborem związanym z miejscowościami, w których niegdyś były PGR-y.
Skupiliśmy się także na wytypowaniu miejsca
na nową stację uzdatniania wody w Zawoni.
Szybko postępująca rozbudowa miejscowości Zawonia i Tarnowiec spowodowała i wciąż
powoduje zwiększenie zapotrzebowania na
wodę, szczególnie latem, gdy wypełniane są
baseny przydomowe. Dlatego też chcąc zabezpieczyć te miejscowości, wytypowaliśmy

remont drogi w Miłonowicach - trwa przygotowanie dokumentacji, którą planujemy złożyć
w konkursie Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg oraz doposażenie kolejnego placu zabaw,
tym razem w Niedarach i zagospodarowanie
terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych
w Czeszowie. Obie te inwestycje mają także zabezpieczenie finansowe w funduszach
sołeckich. Inwestycje, które rozpoczęły się
w ubiegłym roku i nadal trwają to m.in.: budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Cielętniku i adaptacja pomieszczeń
na nową siedzibę GOPS oraz remont piętra
biblioteki w Zawoni. Zaplanowano również
środki na remont pałacu w Głuchowie Dolnym oraz remont szkoły w Zawoni - budynku
złożonego z 3 części położonych wzdłuż ulicy

▪ Wkrótce ZP ZOZ zyska nowy wygląd
ZP ZOZ. Pozyskane na ten cel środki w wysokości 1 mln 600 tys. zł z pewnością zostaną
dobrze wykorzystane. Obecnie jesteśmy na
etapie projektowania i uzgodnień. Będziemy
chcieli rozpocząć prace jeszcze w tym roku,
ale zależy nam na takim podziale prac remontowych, by działalność ośrodka nie była
wstrzymana, mimo ich realizacji. Budynek
jest na tyle duży, iż mamy możliwość podzielenia go na dwie części, tj. część remontowaną i część, w której kontynuowana będzie
obsługa pacjentów.
Wszystkie powyższe inwestycje są bardzo
ważne dla mieszkańców, ale priorytetową
inwestycją jest rozpoczęcie budowy odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej
z Suchej Wielkiej do Zawoni. Przygotowujemy się do nowej perspektywy unijnej,
dzięki której będziemy mogli złożyć wniosek
na budowę kanalizacji w miejscowościach

▪ Zakończył się remont świetlicy w Cielętnikach
miejsca na nową stację uzdatniania wody
w Pęciszowie, Budczycach, Kałowicach,
Suchej Wielkiej oraz Pstrzejowicach. Są
też zabezpieczone środki na rozbudowę
obecnej stacji uzdatniania wody w Zawoni. Mamy zatem przygotowaną dokumentację i czekamy na ogłoszenie konkursu,
aby złożyć wniosek o dofinansowanie prac.
Jak co roku zabezpieczone zostały środki
m.in. na rozbudowę oświetlenia drogowego,

Trzebnickiej. W szkole zaplanowano m.in.:
remont instalacji CO, wprowadzenie klimatyzacji mechanicznej, remont sal i budynku
z zewnątrz. Remont obejmuje również zmianę konstrukcji środkowego dachu z płaskiego na dach dwuspadowy. Będzie to ostatni,
tak duży remont szkoły. Natomiast w szkole
podstawowej w Czeszowie wyremontowane
zostaną toalety dla przedszkolaków. Nie można także zapomnieć o planowanym remoncie

▪ Nowoczesne oświetlenie LED`owe w Zawoni

▪ Wkrótce w szkole rozpocznie się remont

zawonia.pl

gokzawonia.pl

Zawonia, Tarnowiec i Budczyce zgodnie
z uchwalonym przez Radę Gminy terenem
tzw. Aglomeracji Zawonia. Konsekwentnie dążymy do realizacji tego ważnego dla
mieszkańców zadania, mając szczególnie na
uwadze ochronę środowiska. Przygotujemy
również w tym roku dokumentację na kolejne prace, które wykonamy na oczyszczalni
ścieków. Wszystkie nasze działania skupiają się na jak najlepszym przygotowaniu do
nowych konkursów unijnych w perspektywie
na lata 2021-2027, aby pozyskać środki na
wykonanie tego zadania z dofinansowaniem.
Ten rok będzie ważny pod względem przyszłości naszej gminy, cały czas zmagamy się
z pandemią i mam nadzieję, że nic nie stanie
nam na przeszkodzie, aby zrealizować zakładane w budżecie zadania.
IBB
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NOWY, PIĘKNY DACH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PĘCISZOWIE
28 grudnia 2020 zakończono prace na dachu świetlicy wiejskiej.
Mieszkańcy Pęciszowa będą mogli cieszyć się nową estetyką budynku, bez obawy o przeciekające pokrycie dachowe.
W ramach prac wykonano m.in. przemurowanie kominów, wymianę desek czołowych
podbitek, wymianę pokrycia dachowego,

montaż rynien i rur spustowych oraz włazu
dachowego i instalacji odgromowej. Dach
pokryty został dachówką ceramiczna kar-

piówką, dzięki czemu zyskał piękny wygląd.
Nowe pokrycie dachowe oraz inne wymienione elementy, zapewniają także bezpieczeństwo i komfort użytkującym ten obiekt.
Stale inwestujemy w nasze świetlice, które stanowią przecież dobro nas wszystkich.
Chcemy by były dobrze wyposażone, este-

▪ Wyremontowany dach Świetlicy w Pęciszowie

▪ W 1965r. w budynku mieściła się szkoła podstawowa

FUNDUSZ SOŁECKI 2021

zawonia.pl

gokzawonia.pl

tyczne w swym wyglądzie oraz by zapewniały
komfort użytkowania. W tym roku planujemy
wykonać nowa elewację, by budynek doskonale się prezentował. W ramach ciekawostki
umieszczamy zdjęcie tego obiektu z 1965 r.
w którym w ówczesnym czasie znajdowała
się Szkoła Podstawowa.
AAS
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OCZEKIWANY REMONT ODCINKA DROGI ZŁOTÓW – CZESZÓW
Dnia 16 marca br. Starostwo Powiatowe zawarło umowę z firmą
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o.
z Wołowa na realizację IV etapu remontu drogi Złotów – Czeszów.
Od podpisania umowy, Wykonawca będzie
miał 3 miesiące na realizację ww. inwestycji.
Remont nawierzchni obejmie odcinek drogi
powiatowej od przystanku w Trzęsowicach,
aż do wjazdu na teren kopalni.
W ramach prac przewidziano: wykonanie
nowej nawierzchni na odcinku 998 metrów,
poszerzenie drogi do 5 metrów, utwardzenie
poboczy oraz konserwację rowów wraz z wycinką krzewów. Koszt inwestycji wynosi 541
315, 96 zł, z czego 90 tysięcy złotych uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego.
Droga pomiędzy Czeszowem, a Złotowem
remontowana jest od 2016 r. Teraz wykonany zostanie kolejny kilometr. Pozostaną więc
nadal 2 km uszkodzonej nawierzchni, którą
należy wyremontować.

Projekt organizacji ruchu zastępczego udostępniony zostanie po przekazaniu przez
Zamawiającego placu budowy dla Wykonawcy. Informacje dotyczące utrudnień w ruchu
będą zamieszczane na bieżąco na stronie
internetowej Inwestora tj.: Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.
Link do strony:
http://drogi.trzebnica.pl/utrudnienia
-w-ruchu/.
Wszelkie zapytania dot. remontu nawierzchni
oraz organizacji ruchu prosimy kierować do
Inwestora pod numerem telefonu: 71 387
06 17 lub na adres e-mail: drogi@powiat.
trzebnica.pl.
IBB

▪ Odcinek drogi Złotów-Czeszów przeznaczony do remontu

ZŁOŻONO WNIOSEK NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW
W NIEDARCH W RAMACH „ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”
W ramach tegorocznego naboru w programie „Odnowy wsi dolnośląskiej” Gmina Zawonia złożyła wniosek na doposażenie placu zabaw w miejscowości Niedary. Wnioskowana kwota to 30 000 zł,
co stanowić będzie połowę wartości realizacji inwestycji.
W ramach projektu planuje się zakup i montaż ośmiu nowych atrakcyjnych urządzeń zabawowych.
W poprzednich latach udało się pozyskać
w ramach tego programu dofinansowanie na
budowę i modernizację placów zabaw w Czachowie, Grochowie, Złotowie, Trzęsowicach,
Suchej Wielkiej, Kałowicach, Sędzicach, Lud-

gierzowicach, Prawocicach, Miłonowicach
i Głuchowie Dolnym. Widać więc, że cały
czas budujemy oraz doposażamy nasze place
zabaw. Projektowane są one tak, by cieszyły oko oraz wpływały na odpowiedni poziom
sprawności fizycznej, a także dawały zadowolenie i wspomagały rozwój dzieci.
IBB

▪ Obecny wygląd placu zabaw w Niedarach

NOWE OŚWIETLENIE LEDOWE W ZAWONI
W grudniu 2020 r. zakończona została inwestycja pn. Budowa
oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia przy ul. Swobodnej i Wiosennej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Prace związane z wykonaniem oświetlenia
wykonała firma Miwro Zakład Ogólnobudowlany Ignacy Młotkowski z Bykowa. Wartość
inwestycji wyniosła 113 860,89 zł. Zakres robót obejmował montaż m.in.: 28 sztuk opraw
oświetleniowych LED STR N1 40W na słupach
stalowych oraz 7 sztuk uziemień słupów oświetleniowych. Prace wykonane zostały szybko
i solidnie, a mieszkańcy tych zawońskich
ulic mogą cieszyć się dobrze oświetloną na-

wierzchnią z nowoczesnym designem lamp.
Stale inwestujemy w nowe oświetlenie, bo
wiemy, że są one niezmiernie ważne, w celu
zapewniania bezpieczeństwa i komfortu naszych mieszkańców. Na ten rok także zostały przewidziane środki w budżecie gminy na
tego typu przedsięwzięcia.
AAS

▪ Oświetlenie LED`owe w Zawoni

zawonia.pl
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GMINA ZAWONIA PRZEKAZAŁA TRZEBNICKIEJ POLICJI 25 TYS. ZŁ
NA NOWE RADIOWOZY ORAZ 2 TYS. ZŁ NA 9 LATAREK RĘCZNYCH!
23 grudnia 2020 odbyło się uroczyste przekazanie 3 aut, które zostały sfinansowane m.in. przez Gminę Zawonia. Zakupione samochody, użytkowane będą przez trzebnickich policjantów do patrolowania gmin powiatu trzebnickiego.
Nowoczesne radiowozy marki Kia Ceed zakupione zostały dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz samorządowych, które w połowie
sfinansowały to przedsięwzięcie. Oficjalnego
przekazania kluczyków dokonali: Burmistrz
Gminy Trzebnica Pan Marek Długozima, Wójt
Gminy Wisznia Mała Pan Jakub Bronowicki,
Starosta Powiatu Trzebnickiego Pani Małgorzata Matusiak wraz z wicestarostą Powiatu
Trzebnickiego Panem Grzegorzem Terebun
oraz Sekretarz Gminy Zawonia Pan Wojciech Hoffman. Komendant Powiatowy Policji
w Trzebnicy mł. insp. Artur Starmach podzię-

kował w imieniu własnym oraz wszystkich
policjantów za finansowe wsparcie wszystkim
samorządom.
Gmina Zawonia stale wspiera trzebnicką policję przekazując środki m.in. na zakup radiowozów bądź sprzętu potrzebnego do bieżącej
pracy policjantów. Dzięki tym działaniom poprawia się bezpieczeństwo i komfort pracy nie
tylko samych pracowników komendy, ale też
wzrasta ochrona bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i porządku publicznego.
AAS

▪ Przekazanie radiowozów

NOWA PANI DYREKTOR GOK
I NOWA PANI KIEROWNIK GOPS!

CZERWONE SERDUSZKO NA NAKRĘTKI
STANĘŁO W CZESZOWIE!

Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
doczekały się nowego kierownictwa!

Dzięki szczodrości ks. Jacka Tomaszewskiego, pod czeszowską
choinką stanęło metalowe serduszko na nakrętki. Będzie się działo,
będzie się zbierało!

Od dnia 8 marca i od dnia 1 kwietnia, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje Rekrutacyjne złożonych dokumentów aplikacyjnych
oraz po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, wybrano na stanowisko Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury Panią Agnieszkę
Buczak oraz na Kierownika Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej Panią Marlenę Rajn.
Obu Paniom życzymy wytrwałości i wszelkiej
pomyślności w realizacji zadań na powierzonym stanowisku, wspaniałych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
AAS

Serduszko żyje swoim własnym życiem. Bez
oficjalnego otwarcia, nawet bez ogłoszenia,
że już jest gotowe do przyjęcia pierwszych
nakrętek, dzięki wszystkim ludziom dobrej
woli w ciągu 24 godzin od postawienia, zostało ono w połowie wypełnione. I stale nakrętek
przybywa! Sukcesywnie oddawane są kolejne
ilości. Wydawałoby się nic znaczącego, zwykła
nakrętka, a jednak dzięki niej można wspo-

▪ Nominację na Dyrektora GOK w Zawoni otrzymała Pani Agnieszka Buczak

▪ Nominację na Kierownika GOPS w Zawoni otrzymała Pani Marlena Rajn

zawonia.pl

▪ Serduszko na nakrętki w Czeszowie

gokzawonia.pl

móc tych, którzy potrzebują fachowej pomocy.
Zachęcamy wszystkich – zbierajcie nakrętki
i wrzucajcie do czeszowskiego serduszka,
bo to serduszko przyjmie każdą ilość. Cel jest
szczytny, gdyż wspieramy dzieci z niepełnosprawnością, tym bardziej zachęcamy - pomagajmy! Dobro wraca!
AAS
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O GMINIE I SAMORZĄDZIE

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021r.
Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”
i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności
i mieszkań.
Dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co
istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności,
spisy powszechne są dla państwa jedynym
źródłem danych.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej
oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte
są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy
statystycznej ma charakter absolutny, jest
wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy
statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza
spisowego składają pisemne przyrzeczenie
następującej treści: „Przyrzekam, że będę
wykonywać swoje prace na rzecz statystyki
publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z ety-

ką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Dane pozyskane podczas spisów mogą być
wykorzystywane wyłącznie do opracowań,
zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych
prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Jak można się spisać?
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami:
1. Obowiązkowo tj. metodą samospisu internetowego (CAWI). Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci
na własnych komputerach lub urządzeniach
mobilnych, uzupełniają wymagane dane
w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp
do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje,
czy respondent właściwie wypełnia rubryki.
2. Uzupełniająco tj.: metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz metodą wywiadu bez-
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pośredniego (CAPI). Obie metody, wywiad
telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych
spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo
ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego. Wywiad bezpośredni przeprowadza
rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi
osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym,
które jest wyposażone w oprogramowanie
do przeprowadzenia spisu.
Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności
i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od
1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021
roku.
Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej
udział w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Specjalnie dla Ciebie od 15 marca uruchomimy dedykowaną infolinię spisową:
22 279 99 99.
Jak wygląda formularz spisowy?
Formularz do samospisu zaprojektowany
został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym
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nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą
wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie
to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej,
statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy
niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz
emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi
rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta
długookresowego. W przypadku emigranta,
o którym informacji udziela respondent dokonujący samospisu, mieszkający w Polsce,
każde pytanie kwestionariusza osobowego
zawiera dodatkową odpowiedź „nie mam
żadnej wiedzy na ten temat”. W związku
z powyższym w formularzu elektronicznym
nie ma numeracji pytań.
Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów
urodzenia, zamieszkania oraz przebywania,
narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również
dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.
Pod tym linkiem: https://spis.gov.pl/lista
-pytan-w-nsp-2021/ znajdziecie Państwo
szczegółowe pytania dotyczące spisu ludności i mieszkań. Na bazie tych pytań można
przygotować odpowiedzi w przypadku spisania się metodą uzupełniającą.
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WYWIAD Z KSIĘDZEM JACKIEM TOMASZEWSKIM
Przedstawiamy Państwu sylwetkę Księdza Jacka Tomaszewskiego,
proboszcza Parafii w Czeszowie. Wirtuoza gitary, którego kariera
muzyczna trwa już ponad 30 lat.
To już ponad 11 lat jak przybył Ksiądz
do parafii w Czeszowie, ale Ksiądz znany jest nie tylko jako proboszcz, ale
także…?
Tak, jestem proboszczem, muzykantem,
czynnym strażakiem OSP i kapelanem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, ratownikiem i kapelanem
Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz
motocyklistą. Ale przede wszystkim jestem
proboszczem.

szkolnego tj. 24.06.1987r. Moją pierwszą gitarą był Defil HS 18 z Lubina. To była średnia
gitara, która miała same wady i jedną zaletę, można się było na niej nauczyć grać. Gdy

mnie: Ksiądz z gitarą. Cieszę się, że tą moją
pasją mogę się dzielić z innymi, że ludzie pozytywnie ją odbierają. Pasja ta jest także bardzo pomocna, ponieważ w pracy duszpasterskiej jest ważnym elementem i służy parafii.
W listopadzie 2020r. miałem mały jubileusz
– 10 lecie mojej gry solo, gdyż przedtem grywałem w zespołach, prowadziłem schole.

A kim został Ksiądz szybciej? Strażakiem czy ratownikiem?
Przychodząc na parafię do Czeszowa, należałem już do OSP. Niemalże równocześnie zrobiłem kurs ratownika. Jako pierwszy miałem
szkolenie na Ratownika KPP (Kwalifikowana
Pierwsza Pomoc). Potem inni strażacy z czeszowskiego OSP poszli w moje ślady. Cieszę
się także, że moje umiejętności są doceniane
przez mieszkańców i parafianie dzwonią do
mnie, prosząc o pomoc w nagłych wypadkach. Zawsze służę pomocą.
A pasja motocyklowa?
Nadal jestem czynnym motocyklistą. Motocykl jest bliski gitarze. Motocykl to też przysłowiowy „wiatr we włosach”, droga przede
mną, przestrzeń wokół mnie. To także ciągłe
bycie w drodze. Gitara ma jednak priorytet
nad innymi pasjami, nad motorem także.

Teraz nie tylko kolędy są grywane?
Koncerty organizowane są z okazji różnych
okoliczności. Muzyka ma to do siebie, że jest
uniwersalna. Stale buduje swój repertuar,
tzw. portfolio muzyczne, co pozwala mi grać
w różnych miejscach i z powodu różnych
wydarzeń. Koncertowałem już z okazji m.in.
dnia kobiet, zaduszek, 11 listopada - koncert
patriotyczny, dla koniarzy i motocyklistów.
Prezentowałem także tzw. repertuar religijny, czyli kolędy czy modlitwę grającego. Jak
widać są to różnorodne przestrzenie muzyki, którą można służyć i się nią dzielić. Lubię
balansować między tematami, mam też duży
dystans do tego, co robię. Dla mnie istotne
jest to, że moja muzyka pozwala ludziom coś
przeżyć, że tą muzyką mogę ludzi gdzieś zabrać, wywołać pewne emocje, przeżycia raz
wesołe, raz refleksyjne. Robię to co robię,
ponieważ uważam, że mam do zaoferowania
właśnie „coś” w kategorii przeżycia. Wydane zostały też 4 płyty, podsumowujące 10
lat solowych występów. Widać w nich także
zmiany, jakie nastąpiły w moim sposobie gry
na instrumencie. Te płyty są odzwierciedleniem kolejnych dni, a co za tym idzie lat prób
i szukania tego, jak tą pasję rozwijać i kreować, dążąc do perfekcji.
Czy ma Ksiądz jakąś ulubioną gitarę?
Gitary przychodzą i odchodzą. Mam kilka
gitar tzw. koncertowych. Zawsze szukałem
takiego instrumentu, który mi najbardziej
będzie odpowiadał pod wieloma względami. Takiego, który pozwoli mi wyrazić siebie.
I choć ostatni koncert zagrany został praktycznie na jednej gitarze, to pewnie jeszcze
jakąś nową gitarę znajdę i przywiozę do kolekcji.

A jakie Ksiądz ma hobby? Kubki są
sławne w całej gminie.
Co do hobby, kolekcjonuję kubki i storczyki.
Zbieranie kubków przychodziło naturalnie.
Kubek był pamiątką z wakacji. Od wyjazdu
do wyjazdu zaczęło ich przybywać. Kubki są
bardzo różnorodne, ciekawe, mam ich ponad
200 szt. Gdy inni zauważyli, że je zbieram,
także zaczęli mi je przynosić, a okazji nie brakowało. Teraz staram się ograniczać ich ilość,
część rozdałem jako fanty, gdy odbywały się
festyny czy dożynki. A jeżeli chodzi o storczyki – pamiętam jak dyrektor szkoły średniej,
do której uczęszczałem, często powtarzał, że
dzień nauczyciela, nie jest dniem ogrodnika.
Odnosił się do faktu, iż w tym dniu nauczyciele z naręczem kwiatów opuszczali szkolne
mury, po czym i tak te kwiaty musieli niebawem wyrzucić, bo nie były one trwałe. Chciał
nas nauczyć byśmy byli wdzięczni nauczycielom, ale okazywali to w mądry sposób.
Gdy zacząłem mieć wpływ na to, co otrzymywałem w ramach różnych uroczystości,
prosiłem aby kupić mi czekoladę, którą się
z kimś podzielę lub … storczyka. Do Czeszowa
przywiozłem ze sobą dwa lub trzy storczyki,
a teraz zajmują one na parafii prawie wszystkie
okna. Najstarsze storczyki mają ponad 12 lat,
a kwiatów wciąż przybywa.
Jak rozpoczęła się Księdza przygoda
z muzyką?
Pasja muzyczna rozpoczęła się na pieszej pielgrzymce. Obserwowałem ludzi grających na
gitarach i zapragnąłem także grać. Warto pamiętać, że w latach ‘80 kupić gitarę graniczyło
z cudem. Ponad dwa lata nie mogłem ani
kupić, ani pożyczyć od kogoś gitary, bo każdy kto miał gitarę, posiadał tylko jeden egzemplarz. W szkole, po wygraniu konkursu
otrzymałem nagrodę, za którą mogłem kupić
moją pierwszą gitarę. Dokładnie pamiętam,
że miało to miejsce w dniu zakończenia roku

znane. Dało to początek nowej tradycji, po
czym pojawiła się koncepcja powiatowego
przeglądu kolęd, którą realizuje obecnie zespół Ale Babki.

Jaką gitarę poleciłby Ksiądz dla początkujących jako pierwszy instrument?
Uważam, że jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił i sprawdzić, czy gra na gitarze jest dla
niego, powinien pierwszą gitarę pożyczyć,
a nie kupić. Gdy poczuje ból palców i uświadomi sobie fakt, że żeby grać należy - poświęcić czas. To się nie stanie w jeden dzień.
Po miesiącu, a może po pół roku, jak zapał
nie przejdzie, można pomyśleć o zakupie
pierwszego instrumentu. Dlatego uważam,
że pierwszą gitarę najlepiej pożyczyć, na
przykład ode mnie.
Czego powinniśmy życzyć Księdzu na
kolejną dekadę?
Zdecydowanie porwania strun! A oprócz tego,
proszę mi życzyć świeżości, zapału, ciągłego
niedosytu, szukania i odkrywania czegoś nowego. Myślę, że to najważniejsze. Taka jest
moja muzyka, takie jest moje granie. Na
marginesie właśnie taki był ten mój ostatni
koncert. Był pewnego rodzaju zaskoczeniem,
ale też i kwintesencją tego co robię. Ciągle
patrzę do przodu i szukam nowych wyzwań.
AAS

▪ Ksiądz Jacek Tomaszewski
poszedłem do seminarium miałem kolejne
gitary, choć nadal Defile. Uważam, że talent
w tym wszystkim zajmuje tylko 1%, reszta
to praca: długie godziny, jakie trzeba odegrać. Do tego dochodzi trochę chęci, zapału
a przede wszystkim systematyczność. Przez
te wszystkie lata pasja nadal trwa. Mówią na
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Jeden z koncertów przerodził się w Powiatowy Przegląd Kolęd, którego właśnie Ksiądz był twórcą.
Dokładnie, razem z Panem Bogdanem, organistą z Czeszowa zapoczątkowaliśmy spotkania kolędowe. Zagraliśmy koncert, Pan
Bogdan zagrał kolędy tradycyjne, ja te mniej
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29 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY JUŻ ZA NAMI!
29. finał zakończył się ogromnym sukcesem sztabu ze Szkoły Podstawowej w Czeszowie, który zebrał na rzecz WOŚP kwotę 34 764,
75 zł! To rewelacyjny rezultat, tym bardziej, że w poprzednim roku
zebrano 36 287,62 zł, więc to tylko 1522,87 zł różnicy. Ze względu
na obostrzenia, aukcje i zbiórki do puszek nie mogły odbywać się
tak samo, jak w poprzednim roku.
Tego sukcesu nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie osoby pośrednio i bezpośrednio zaangażowane w powyższe przedsięwzięcie.
Szczególne podziękowania należą się organizatorom sztabu, wolontariuszom i wszystkim
pomagającym na każdym etapie realizacji

tego procesu. Wyrazy uznania dla Pani Sołtys
Czeszowa oraz Rady Sołeckiej, którzy zorganizowali bufet pod CIL-em. Podziękowania
dla właścicieli sklepów z terenu gminy, którzy
prowadzali zbiórki pieniędzy do puszek. Ale
przede wszystkim podziękowania kierujemy

do ludzi dobrej woli, którzy zdecydowali się
wesprzeć finansowo ten szczytny cel tj. laryngologię dziecięcą, pokazując jedność,
życzliwość i chęć pomocy, mimo trudności
związanych z pandemią. Dziękujemy!
Warto wspomnieć, że w ciągu 28. Finałów, czyli od 1993 r. WOŚP zebrała
1.313.000.000 zł i zakupiła 65 tys. 200
sztuk urządzeń. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko najgłośniejszy
i najbardziej pozytywny zespół świata. To
są wszyscy ludzie, którzy hojnie i z potrzeby serca wspierają finansowo Orkiestrę,

dzięki czemu z roku na rok nasze szpitale
są coraz lepiej wyposażone, a korzystający
z zakupionych sprzętów mają pewność najlepszej diagnozy i leczenia.
„Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!”
AAS

KONCERT NOWOROCZNY Z KS. JACKIEM TOMASZEWSKIM PRZYPIECZĘTOWANIEM NAJPIĘKNIEJSZYCH ŚWIĄT – ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!
6 stycznia br. odbył się koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu
księdza Jacka Tomaszewskiego. Był to piękny koncert, który niestety z uwagi na pandemię odbył się online.
Czas Bożego Narodzenia to czas najpiękniejszych tradycji, wspólnych chwil, rodzinnej
wieczerzy, emocji przeżywanych razem. Gdy
za oknem pada biały puch, w domu świeci
się pachnąca choinka, a pod nią kryją się
wymarzone prezenty - niezależnie od wiary
i kultury, w jakiej wzrastamy, dla większości
z nas są to najważniejsze momenty w roku.
Wielu z nas niegdyś przemierzało kilometry,
aby spędzić wspólne chwile przy rodzinnym
stole. Te święta były jednak inne i ten koncert też był inny… Spotykaliśmy się w mniej
licznym gronie, być może zrezygnowaliśmy
z podróży do bliskich. Paradoksalnie zaczęliśmy jeszcze mocniej doceniać ten wyjątkowy
czas, znów chcieliśmy poczuć błogość tych
świąt. Jednym ze sposobów osiągnięcia tej
błogości mogła być radość płynąca z słuchania i śpiewania kolęd oraz pastorałek, którą
zaprezentował nam, w pięknej scenerii świątecznej, ks. Jacek. Za pomocą wspaniałych
dźwięków, wytworzył on wokół siebie niesamowitą atmosferę, choć zapewne znacznie
trudniej było mu grać w miejscu, gdzie bra-

kowało uśmiechniętej i zasłuchanej w jego
głos – widowni.
Serdecznie dziękujemy za Księdza zaangażowanie i wyczarowaną - na dźwiękach gitary
oraz głosu - magię, która zapewne towarzyszyła wszystkim oglądającym koncert online.
Mimo, iż nie odbył się on w tradycyjnej formie, to jednak przyniósł nam wiele radości
oraz odrobinę normalności, której tak bardzo
brakuje nam w tej nowej rzeczywistości. Dlatego bardzo gorąco liczymy na to, że na kolejny bożonarodzeniowy koncert, będziemy
mogli już zaprosić mieszkańców naszej gminy do Sali Widowisk GOK-u.
Koncert nadal dostępny jest na stronie FB
pod linkiem:
https://www.facebook.com/gokzawonia/videos/399341328064595
AAS

▪ Koncert Noworoczny

zawonia.pl
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CO W KULTURZE SŁYCHAĆ
Pomimo ciągle istniejącej sytuacji związanej z pandemią Covid 19,
GOK w Zawoni nieustannie wychodzi do Państwa z różnymi ofertami i propozycjami. Początek roku rozpoczęliśmy tradycyjnym
Koncertem Noworocznym oraz ofertą online na ferie zimowe. Nie
pominęliśmy również tradycji Tłustego Czwartku oraz Walentynek.
Z okazji Dnia Kobiet zaprosiliśmy mieszkanki Gminy Zawonia do
udziału w Turnieju Tanecznym oraz konkursie fotograficznym pod
nazwą „1000 Twarzy Kobiety Współczesnej”. Nie możemy pominąć
również faktu, że cały czas piszemy kulturalne projekty, bo nieustannie chcemy poszerzać i jeszcze bardziej rozwijać naszą ofertę.
KONCERT NOWOROCZNY
KS. JACKA TOMASZEWSKIEGO

wykorzystanie materiałów wtórnych mogą
posłużyć do świetnej, inspirującej zabawy.

Już tradycyjnie na początku roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni zabrzmiały
gitarowe dźwięki i można było wysłuchać noworocznego koncertu w wykonaniu ks. Jacka Tomaszewskiego. Wydarzenie odbyło się
w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Niestety, z racji panującej pandemii koncert odbył
się w formie online i można go było wysłuchać oraz obejrzeć za pośrednictwem Telewizji Wzgórz Trzebnickich. Koncert rozpoczął się
od kolędy „Przybieżeli do Betlejem”. Całość
została podzielona na dwie części. Pierwsza
z nich była w klimacie góralsko - pasterskim, a w drugiej części można było usłyszeć
współczesne pastorałki i kolędy.

TRADYCJA TŁUSTEGO CZWARTKU MUSI BYĆ!

EKOFERIE Z GOKIEM
W styczniu odbyły się EkoFerie z GOK czyli czarowanie z materiałów i przedmiotów
wtórnych, które stanowiły bazę do świetnej
i twórczej zabawy w domu. W dniach od 11
do 15 stycznia 2021 roku Gminny Ośrodek
Kultury po raz pierwszy organizował ferie dla
dzieci w formie online. Tematem przewod-

Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział
Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa
uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w Tłusty
Czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. Kochani, w trosce o Wasz dobrobyt, GOK zadbał,
aby tych pączków dla Was nie zabrakło. Coroczną tradycją było, że jak Tłusty Czwartek,
to tylko z naszymi Paniami z Klubu Seniora,
które wypiekały dla nas przepyszne, tradycyjne pączki, faworki i oponki. W tym roku ze
względów oczywistych zmieniliśmy formułę
i cały zespół Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki podjął się tego trudnego zadania
i postanowiliśmy sami upiec pączki
i faworki. Dziękując Paniom z Klubu Seniora za ubiegłe lata, zaprosiliśmy je po odbiór
symbolicznego pączka do GOKu lub do Biblioteki. Pączki były pakowane na wynos.
Mamy nadzieję, że choć odrobinę dorównaliśmy kulinarnym Mistrzyniom :) Staraliśmy się
bardzo, bo czego nie robi się dla tradycji :).

nie najbardziej popularny styl na całym świecie. Krótko mówiąc to „taniec na obcasach”
obejmujący wszystkie style tańca, ale przede
wszystkim te najbardziej kobiece. Podczas
turnieju, uczestniczki uczyły się zmysłowych
i kobiecych choreografii oraz umiejętności
w poruszaniu się w szpilkach na co dzień.
Trening poprowadziła Eliza Skuła - mistrzyni Polski klasy „A” w stylu standardowym
i latynoamerykańskim, która tańczy od 19
lat. Pani Eliza jest instruktorem tańca z wieloletnim doświadczeniem. Z kolei MTV Dance
to połączenie różnych styli, form tańca i oryginalnych układów choreograficznych. To nie
tylko możliwość nauczenia się różnych tańców i technik tanecznych, ale przede wszystkim świetna zabawa. Trening poprowadził
charyzmatyczny i zarażający optymizmem
Finalista Programu TVN „You Can Dance” Neder Hasnaoui. Kobiety wychodziły z zajęć
zmęczone, ale szczęśliwe.

1000 TWARZY KOBIETY WSPÓŁCZESNEJ
Inną propozycją z okazji Dnia Kobiet był
Konkurs fotograficzny „1000 Twarzy Kobiety
Współczesnej”. Konkurs miał pokazać, jak
cudownie czasami jest odkryć nową siebie
dzięki pasjom, zainteresowaniom i wyzwaniom. Dzięki temu łatwiej można zrozumieć,
że każda z kobiet ma wiele twarzy i bez
względu na to, które oblicze pokaże światu,
potrafi podkreślić swoją silną stronę kobiecości. Fotografia potrafi wiele powiedzieć
i pokazać, ma również zdolność angażowania, inspirowania oraz wzbudzania emocji
u odbiorców. W każdym zdjęciu, które otrzymaliśmy była skryta nutka pasji i z pewnością
wiele miłych wspomnień. Oddać głos na naj-

▪ Ekoferie

nim jak sama nazwa wskazuje była ekologia.
Dzieci, które wyraziły chęć udziału w zajęciach otrzymały na każdy dzień tygodnia tak
zwany Feryjny Niezbędnik, w którym znajdowały się wszystkie potrzebne materiały do
pracy w domu. W trakcie tego szalonego tygodnia dzieci wykonały kolorowego eko-węża
z nakrętek , potworki z pomponów i ośmiornicę ze starych materiałów. Nie zabrakło
też pomysłów na nadchodzące święto Babci
i Dziadka. Dzieci wykonały ramki z gazet,
breloki z korka lub stojaki na zdjęcia. Przerwy
między kolejnymi czynnościami przeplatane
były z rozmowami o tym jak możemy zadbać
o naszą planetę. Okazuje się, że pomysły na

TURNIEJ TANECZNY Z OKAZJI
DNIA KOBIET
Wszyscy wiemy, że Kobiety uwielbiają ruch
i taniec, a zwłaszcza Kobiety z terenu naszej
Gminy. Z tej okazji 6 marca Gminny Ośrodek
Kultury zaprosił Panie na wyjątkowy turniej
taneczny z okazji Dnia Kobiet. To pierwsze
takie wydarzenie przygotowane specjalnie
dla Pań. Jednak ze względu na panującą
sytuację ilość miejsc była ściśle ograniczona.
Turniej został podzielony na dwa bloki: High
Heels oraz MTV Dance. High Heels to obec-

zawonia.pl

PRACUJEMY NAD PROJEKTAMI
Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy
zmęczeni zaistniałą sytuacją. Wierzymy, że
niedługo przyjdzie czas „uwolnienia”, gdzie
będziemy mogli ruszyć pełną parą z atrakcyjną ofertą kulturalną. Póki co, nie chcąc
się całkowicie poddać sytuacji, piszemy
różne projekty. Aplikowaliśmy do projektów
z różnych źródeł. Nasz zespół napisał cztery
projekty, w tym między innymi z programów
Ministerialnych, Narodowego Centrum Kultury oraz z Fundacji Santander czyli ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Z niecierpliwością
oczekujemy wyników konkursów. Na chwilę
obecną znamy jedno rozstrzygnięcie projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program Etno Polska. Niestety zabrakło
nam kilka punktów. Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia, za które, prosimy Was, trzymajcie mocno kciuki.

CO PLANUJEMY?

MIŁOSNE WYZNANIE CZYLI
WALENTYNKOWY KONCERT ŻYCZEŃ
Z okazji Walentynek Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Walentynkowy Koncert
Życzeń”, wzorowany na telewizyjnym programie, niezwykle popularnym na przełomie
lat ’70-’90 XX wieku. Zaprosiliśmy wszystkich
mieszkańców Gminy Zawonia do przesyłania
życzeń swoim najbliższym - nie tylko miłosnych, ale także z okazji różnych rocznic, wydarzeń i jubileuszy. Prowadzący odczytywali
przesłane życzenia dedykując okolicznościowe piosenki z „teledyskiem”, charakterystycznym na tamte czasy. Sięgnęliśmy do tradycji
sprzed 40 lat - trochę z sentymentu a trochę
dla jego sympatycznej formy przekazywania
życzeń. Dziękujemy Uczestnikom zabawy,
podpisujemy się pod życzeniami. Za pomoc
w realizacji tego koncertu dziękujemy Telewizji Wzgórz Trzebnickich.

Pozostałe uczestniczki otrzymały nagrody
pocieszenia.
Dziękujemy sponsorom obu wydarzeń
związanych z Dniem Kobiet za ufundowanie nagród: Voucher na 100 zł od Pizzeria
Damianos, Trening personalny z Jakubem
Krawcem, TOTAL NO LIMIT- miesięczny
karnet na maszyny Body Space i Body Roll
od BSC, Zabieg na włosy od Aleksandra Jarmuszak- Salon Aleksandria, Darmowe wejściówki na wybrany seans od Kino Polonia
w Trzebnicy, Strzyżenie włosów od Paulina
Okońska Salon fryzjerski O Włos, Gadżety
od Adveno :) Dziękujemy odważnym Paniom
za udział w konkursie. Dziękujemy za oddane
głosy. Walka była zacięta, co nas niezmiernie
cieszy i pokazuje, że tego typu konkursy warto organizować.

Najbliższe plany krzyżuje trwająca pandemia, zatem nasze propozycje ulegają ciągłym
zmianom i modyfikacjom, a czasami wręcz
wycofaniem się z pomysłów. Tak też stało
się z planowanym Dniem Wiosny czy Dniem
Teatru, który odbędzie się w innym terminie.

JARMARK WIELKANOCNY

▪ Nagrody na Dzień Kobiet
ciekawsze zdjęcie można było poprzez stronę fanpage`u GOKu. Spośród nadesłanych
zdjęć wyłoniliśmy 3 zwycięskie fotografie,
które otrzymały największą ilość głosów.
A oto zwycięzcy:
1 miejsce - Voucher na masaż od REH4U
otrzymała Pani z numerem 5 - Anita Adamczyk - Sowa (202 głosów),
2 miejsce - Voucher na zabieg na paznokcie
od Aleksandra Jarmuszak- Salon Aleksandria
otrzymała Pani z numerem 4 - Sara Danielak
(144 głosów),
3 miejsce - Zestaw relaksacyjny od GOK
otrzymała Pani z numerem 1 - Jadwiga
Buczak (58 głosów).

gokzawonia.pl

W Niedzielę Palmową w godzinach od 10:00
do 16:00 przy ul. Trzebnickiej 11 (obok Urzędu Gminy Zawonia) odbędzie się Jarmark
Wielkanocny. Będzie to doskonała okazja na
spotkanie z okolicznymi rękodzielnikami, którzy w specjalnie przygotowanych domkach
będą oferować swoje wyjątkowe produkty
i wyroby. Będzie to czas na zrobienie przedświątecznych zakupów produktów regionalnych wytwarzanych tradycyjnymi metodami,
ozdób świątecznych, sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła artystycznego. To także
doskonała okazja, aby wspomóc trudną sytuację rękodzielników. Na Jarmarku spotkacie
się również z ofertą naszej Biblioteki, gdzie
będzie można zakupić książki i lektury na
święta. Jarmark odbędzie się z zachowaniem
koniecznego reżimu sanitarnego i zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
AB
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BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH I DZIECI DZIAŁA TAKŻE W SIECI!
Pomimo pandemii Biblioteka nie zwalnia ani na chwilę. Ostatnie
miesiące obfitowały w wiele wydarzeń przygotowanych i udostępnianych w mediach społecznościowych. Cieszymy się z zainteresowania i tak licznego odbioru.
Pomimo nadal trwających ograniczeń epidemicznych Gminna Biblioteka w Zawoni wraz
z Filią w Czeszowie aktywnie utrzymuje kontakt wirtualny z Czytelnikami gminy na swoim profilu facebookowym i stronie gokzawonia.pl.
W pierwszym kwartale 2021 roku Biblioteka
podjęła różne formy aktywności on-line, wirtualnie mobilizując czytelników oraz ułatwiając mieszkańcom dostęp do kultury, nauki i
informacji w czasie obostrzeń.

Biblioteki, obdarowany został walentynkową
książką niespodzianką (oczywiście romantyczną).

Już w lutym z okazji Walentynek Czytelnicy mogli wirtualnie wyznać miłość swojemu
ukochanemu bohaterowi literackiemu lub autorowi w ramach wydarzenia „Bo miłość ma
różne oblicza”. Był to ciekawy sposób podjęcia dyskusji nt. najciekawszych książek życia Czytelników, a także rodzaj inspiracji dla
innych zakochanych w książkach mieszkańców Gminy. Każdy, kto w tym dniu zawitał do

21 lutego w Polsce obchodzony był Dzień
Języka Ojczystego, w ramach którego Biblioteka przygotowała konkurs on-line. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją znajomość
polskich słów przeszłych oraz innych słów
wartych ocalenia. Pierwsze trzy osoby, które
odesłały poprawne rozwiązanie quizu, zostały nagrodzone książkami. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Nie zabrakło także w lutym słodkiego Tłustego Czwartku, w ramach którego rozdawane
były pączki i faworki dla odwiedzających
w tym dniu bibliotekę. Podpowiadaliśmy przy
okazji, jak spalić kalorie. Wyliczenia pozwalały nam stwierdzić, że aby spalić jednego
pączka, należałoby czytać przez 10 godzin.

W mury biblioteczne powróciło cykliczne
czytanie on-line bajek dla Najmłodszych.
Pierwszą w tym roku Biblioteczną Poczytajkę opanowały koty, a dzieci miały możliwość
wysłuchania bajki o niezwykłych przygodach
kota Hinkula („Hinkul na bezkociej wyspie”
Krzyś Stelmaszczyk i Agnieszka Stelmaszczyk).
Koniec lutego zwieńczyliśmy interaktywną
grą sudoku z okazji Dnia Dinozaurów obchodzonego 26 lutego, zaś w marcu uświetniliśmy Dzień Pisarza i Pisarek quizem „Kto
napisał tę książkę”.
Święto Kobiet uświetniliśmy recytatorskim
występem on-line Panów z terenu naszej
gminy pt. „Dziś powinnaś być królową…”.
Wśród czytających znaleźli się: Sławomir
Frania, Paweł Komorowski, Krzysztof Kulik,
Piotr Lis, Mateusz Skrzypek i Tadeusz Zawada. Panowie czytali najpiękniejsze wiersze
o kobietach polskich poetów i poetek. Było
to niesłychanie wzruszające i wzniosłe przedsięwzięcie. Za chęć udziału i wielki entuzjazm
serdecznie Panom dziękujemy!

▪ Biblioteczna poczytajka

▪ Pani Zbigniewa z pączkami

▪ Kręcimy filmik

▪ Pan Tadeusz czyta wiersz

zawonia.pl

gokzawonia.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
odbyły się także biblioteczne warsztaty
on-line lepienia z gliny samoutwardzalnej
wielkanocnych kurczaków. Dzięki filmikowi
instruktażowemu w naszym wykonaniu podpowiadamy oraz dajemy możliwość zainspirowania się, w jak prosty sposób stworzyć
ciekawe i radosne dekoracje wielkanocne
zdobiące nasze stoły w święta.
Pomimo ograniczeń epidemicznych Biblioteka nie zwalnia i w dalszym ciągu stara się
inspirować i zachęcać do wspólnej zabawy
poprzez stronę www.facebook.com/Biblioteka-w-Zawoni. A szykujemy wiele nowych
czytelniczych atrakcji.
Wszystkich serdecznie zapraszamy także
do odwiedzania Biblioteki, z której pomimo
obostrzeń można w dalszym ciągu korzystać.
Funkcjonuje również Katalog on-line, w ramach którego mieszkańcy mają możliwość
przejrzenia księgozbioru biblioteki, rezerwacji interesujących tytułów oraz prolongaty
terminu wypożyczonych książek.
MM
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BIBLIOTECZNE WYZWANIA
Z Nowym Rokiem, z nowymi możliwościami a wkrótce w nowej
przestrzeni GBP w Zawoni zaprasza czytelników do nowych wyzwań, inspirowania innych czytelników i zdobywania nagród.
Chcemy promować czytelnictwo, przyciągać
czytelników do bibliotek, uświadamiać innym, że można czytać nie kupując książek
a przy okazji świetnie się bawić. Proponujemy Wam udział w dwóch organizowanych
przez bibliotekę akcjach. Wyzwanie Czytelnicze 2021. Akcja trwa od 15 stycznia do
15 grudnia 2021 roku. Do wyzwania można
przystąpić w każdym momencie. Przygotowaliśmy dla Was 21 czytelniczych zadań.
Kartę wyzwań możecie pobrać w bibliotekach
lub wydrukować ze strony internetowej. Na

realizację wyzwań macie jeszcze dużo czasu,
aż do połowy grudnia.
Pamiętajcie, że jedna książka może służyć
tylko do jednego wyzwania i musi być wypożyczona z biblioteki w Zawoni lub jej filii
w Czeszowie. Na Fanpage biblioteki utworzyliśmy wydarzenie dedykowane wyzwaniu.
Zachęcamy do wklejania w komentarzu okładek przeczytanych książek z zaznaczeniem,
o które wyzwanie chodzi. Z radością powitamy też nawet króciutkie wpisy o danej książce.

▪ Kto podejmie się wyzwania

Kto sprosta wyzwaniu otrzyma upominek!
Wyzwanie kierujemy do wszystkich czytelników i tych małych i tych dużych! Do wyzwania już przystąpiło kilkunastu czytelników
a wśród nich jest także pani Agnieszka
Wersta, Wójt Gminy Zawonia.
Pani Wójt ufundowała także część nagród
które wręczymy laureatom wyzwania.
Dla naszych czytelników mamy specjalną
propozycję. Czytacie książki z biblioteki, podzielić swoim zdaniem z innymi i zostańcie
naszymi recenzentami!
To proste w wybranych książkach znajdziecie specjalną kartę, na której zaznaczycie

w skali od 1 do 5 (gwiazdek) jak oceniacie
daną książkę jeszcze tylko podacie imię lub
pseudonim i już gotowe. Inni czytelnicy chętnie sięgają po polecane książki, podzielcie
się swoimi wrażeniami i inspirujcie innych.
Na podstawie waszych opinii będziemy robić
ranking książek najlepiej przez Was ocenianych. Macie pytania? Przyjdźcie do biblioteki.
Niech Moc Czytania Będzie z Wami!
EM

▪ Karty do oceniania książek

AKADEMIA PIŁKARSKA FREEKIDS ROŚNIE W SIŁĘ!
Akademia powstała w 2015 r. i od tego czasu prowadzi szkolenia
z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Zawonia oraz
bierze udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich na szczeblach
gminnych, wojewódzkich, a także ogólnopolskich. Akademia Piłkarska FreeKids ściśle współpracuje z Zespołem Szkół w Zawoni.
Wszystkie działania organizacyjne i sportowe prowadzi na rzecz
uczniów z Gminy Zawonia. A dzieci trenujących piłkę nożną stale
przybywa!
Czy warto zapisać się na zajęcia do FreeKids?
Ależ oczywiście! Nie zastanawiajcie się wpadnij na trening bez żadnych zobowiązań!
Treningi odbywają się już na powietrzu, na
świetnie przygotowanej płycie boiska w Kuźniczysku. Treningi dla różnych kategorii wie-

kowych odbywają się we wtorki i czwartki od
godziny 16.45 do godziny 18.30!
Nabór do Akademii trwa cały sezon i można dopisać się w każdej chwili. We FreeKids
grają zarówno chłopcy, jak i dziewczynki

▪ Drużyna piłkarska FreeKids

w wieku od 5 do 14 roku życia – wszystkich
serdecznie zapraszamy, niezależnie od poziomu zaawansowania! Akademia umożliwia przyjście z dzieckiem na kilka treningów
próbnych, tak żeby dziecko mogło się przekonać, jak wyglądają treningi i czy chce zostać
FreeKids’owym zawodnikiem. Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 725615009
lub e-mail: apfreekids@wp.pl.
Wśród najpopularniejszych dyscyplin w Polsce od lat króluje piłka nożna. Interesują
się nią nie tylko dorośli, ale również dzieci.
Utrzymujący się entuzjazm piłkarski warto
wykorzystać, zachęcając swoje pociechy do
ruchu. Jak się bowiem okazuje, uprawianie
piłki nożnej w młodym wieku niesie za sobą

▪ Drużyna piłkarska FreeKids
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wiele korzyści. Związane są one nie tylko
z ogólnym rozwojem młodego organizmu, ale
także z kształtowaniem koordynacji ruchowej
oraz odpowiedniego podejścia do rywalizacji!
Akademia Piłkarska korzysta z dotacji Gminy
Zawonia, udzielonej ramach otwartego konkursu ofert na upowszechnianie i wspieranie
kultury fizycznej na rzecz dzieci i młodzieży
z Gminy Zawonia. Dlatego zachęcamy dzieci
z naszej gminy do aktywnego uczestnictwa
w zajęciach Akademii. Od zawsze dbamy
o rozwój i możliwość uprawiania sportu przez
naszych mieszkańców, bo sport to zdrowie!
AAS
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EKO-SŁUPEK W GMINIE ZAWONIA!
Na terenie Zielonej Strefy Aktywności w Zawoni stanął eko-słupek,
którego zakup ufundowało Starostwo Powiatowe w Trzebnicy.
Eko-słupek to zaawansowane urządzenie
służące do pomiaru i sygnalizowaniu jakości
powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych. Słupek został wyposażony
w oświetlenie ledowe, które na podstawie
wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim
Indeksem Jakości Powietrza. Poniżej przedstawiamy indeksy jakości powietrza:
Zachęcamy do pobrania aplikacji z Google

Play oraz App Store pn. „EkoSłupek” (link pod
tekstem), dzięki której w każdej chwili można sprawdzić nie tylko stan jakości powietrza
w naszej i ościennych gminach, ale również
pogodę, temperaturę, czy stan ciśnienia.

modernizację domów, korzystając choćby
z programu „Czyste powietrze”. Obecnie trwa
rozstrzygnięcie konkursu na wymianę pieców
z RPO 2012-2020. Wymiana pieców oraz palenie odpowiednim paliwem jest bardzo ważne i przyczynia się do poprawy jakości naszego powietrza, które teraz możemy sprawdzić
dzięki m.ni. eko-słupkowi na Zielonej Strefie!
Zadbajmy więc wspólnie o jak najlepszą

jakość powietrza! Bo zmiana zaczyna się od
nas!
Link do aplikacji: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.airsensorclient
AAS

Przypominamy, że mieszkańcy naszej gminy
przez ostatnie lata mają możliwość zadbać
o środowisko, dzięki środkom finansowym
pozyskanym przez urząd gminy, czy też
przy naszej pomocy przeprowadzić termo-

▪ Eko-słupek w Zielonej Strefie Aktywności

UCHWAŁA „antysmogowa” – CO OZNACZA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAWONIA?
Sejmik województwa dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r.
przyjął uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Uchwała zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2018
r. Do wyżej wymienionej uchwały muszą dostosować się wszyscy
mieszkańcy województwa dolnośląskiego, w tym mieszkańcy Gminy Zawonia.
kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) nie
więcej niż 40mg/m3
• kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 roku,
• od 1 stycznia 2024 r. – zakaz użytkowania
instalacji pozaklasowych, nie spełniających
wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych pyłu wg normy PN-EN 3035:2012 – czyli tzw. „kopciuchów”, czyli kotły
użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić
do końca 2023 roku, (użytkownicy najmłod-

szych kotłów mają czas do końca 2025 roku)
• od 1 stycznia 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań
emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 – koniec możliwości użytkowania klasy 3 i 4, czyli
kotły klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012
należy wymienić do końca roku 2027.
Kotły 5 generacji nie są objęte ograniczeniami – można je stosować przez cały czas.
Pozostałe informacje:
• przepisy uchwały obowiązują przez cały
rok, bez względu na sezon,
• przepisy dotyczą każdego, kto eksploatuje instalację – nie trzeba być jej właścicielem, a jedynie użytkownikiem, aby
być zobowiązany do przestrzegania powyższych przepisów, przepisy dotyczą także prowadzących działalność gospodarczą
i posiadających kotły o mocy do 1 MW,

Jakie zakazy wprowadza uchwała „antysmogowa” na terenie Gminy Zawonia?
Od 1 lipca 2018 r. – zakaz stosowania:
1. Węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2. Węgla kamiennego w postaci sypkiej
o uziarnieniu poniżej 3 mm,
3. Mułów węglowych i flotokoncentratów
węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym
niż 3 mm, oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem,
4. Biomasy o stałej wilgotności powyżej
20%.
Nowe wymogi dla kotłów :
• od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane

zawonia.pl
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• uchwały dotyczą instalacji przeznaczonych do spalania paliw stałych – również: kotłów, piecokuchni, pieców kaflowych, pieców
typu „koza”, kominków,
• uchwała nie wprowadza ograniczeń
i nowych obowiązków dla mieszkańców korzystających z sieci ciepłowniczych, ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego
i pomp ciepła.
Co grozi na niedostosowanie się do uchwały
„antysmogowej”?
Sankcje zostały określone w art. 334 Prawa
ochrony środowiska: „kto nie przestrzega
ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 69, podlega karze
grzywny”, a zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł.
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych,
którzy chcą wymienić bezklasowe źródło
ogrzewania mogą skorzystać z dofinansowania programu „Czyste powietrze”. Zapraszamy do kontaktu w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska we Wrocławiu – link
znajdą Państwo tutaj:
https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste
-powietrze/o-programie
bądź telefonicznie: infolinia WFOŚiGW we
Wrocławiu : (+48) 607 700 370 (w godzinach: 8.00 - 15.30). Infolinia NFOŚiGW (+48)
22 459 09 45. Informacje uzyskają Państwo
także w Urzędzie Gminy Zawonia kontaktując się z p. Magdaleną Gacek pod numerem
tel. 71 312 81 93 wew. 39 oraz e-mail:
ochrona.srodowiska@zawonia.pl.
AAS
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