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Dzień dobry

Wołów
Gmina Wołów 
dla Ukrainy

W wyniku agresji 
zbrojnej Rosji 
na Ukrainę Gmina 
Wołów podjęła się 
pomocy humanitarnej 
uchodźcom

G str. 23

Kolejne 
remonty dróg!

Będzie remont 
drogi wojewódzkiej 
Straszowice – 
Warzęgowo oraz 
drogi wojewódzkiej 
w Moczydlnicy 
Dworskiej do granicy 
Gminy Wołów

G str. 3

Miliony 
z Polskiego Ładu

Gmina Wołów 
otrzymała 
13 025 000 zł 
na budowę przychodni 
specjalistycznej 
oraz budowę 
oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Bożeń 
w ramach Rządowego 
Programu „Polski Ład”!

G str. 8, 10

Rekordowy 
budżet 
inwestycyjny

Sprawdź, jakie 
inwestycje wykonamy 
w tym roku

G str. 7

Aktywne sołectwa 
Gminy Wołów

Co słychać na terenach 
wiejskich? Mieszkańcy 
prężnie działają na rzecz 
swoich miejscowości

G str. 12 – 13

Stypendia 
Burmistrza 
Gminy Wołów

Publikujemy nazwiska 
23 stypendystów 
Gminy Wołów

G str. 6

Interna przeniesiona 
do Brzegu Dolnego 
Starosta Janusz Dziarski znowu uderza w interesy mieszkańców?

Stało się: starosta Janusz Dziarski 
i burmistrz Brzegu Dolnego Paweł 
Pirek w trakcie ostatniego Zgroma-

dzenia Powiatowego Centrum Medyczne-
go zagłosowali za przeniesieniem oddziału 

wewnętrznego szpitala z Wołowa do Brze-
gu Dolnego. To decyzja polityczna, której 
celem jest utworzenie Szpitala Miejskie-
go w Brzegu Dolnym – oceniają powia-
towi radni. Co stanie się ze szpitalem 

w Wołowie i jaka jest przyszłość powia-
towej służby zdrowia?

G str. 5
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WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Informujemy, że ze względu na prace rozbiórkowe elementów jezdni i chodników 
w ul. Piłsudskiego, dojście do Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Wołowie 
w czasie świadczenia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, będzie zapewnione 
od strony ul. Piłsudskiego po nowym fragmencie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 338. Przejście przez jezdnię naprzeciwko bocznego wejścia do przychodni 
(od strony poradni dziecięcej) będzie utwardzone kruszywem. Proponujemy, 
aby dojeżdżać samochodami i parkować je w rejonie apteki Nova, pozostawiając 
przejazd dla Policji. Z tego miejsca zapewnione jest dojście do wejścia bocznego 
przychodni, gdzie świadczona jest wspomniana nocna i świąteczna pomoc.
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Mamy to: będzie remont 
ważnej drogi
Dzięki kilkuletnim staraniom 
burmistrza Dariusza Chmury 
zostanie wyremontowana 
droga wojewódzka nr 339 
na odcinku Straszowice – 
Pełczyn – Warzęgowo!

W sprawie remontu powyższej 
drogi 23 marca odbyło się spo-
tkanie z Tymoteuszem Myrda, 

członkiem Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego oraz dyrektorem Dolno-
śląskiej Służby Dróg i Kolei Leszkiem 
Lochem. W spotkaniu w Warzęgowie 
udział brał również Krzysztof Mucha, 
radny Rady Miejskiej w Wołowie oraz 
Rafał Borzyński – prezes Przedsiębior-
stwa Wodno – Kanalizacyjnego.

Odcinek od miejscowości Straszowi-
ce (kontynuacja zakończonego w latach 
ubiegłych remontu) do końca obszaru 
zabudowanego w Warzęgowie, który 
jest najbardziej zdegradowanym frag-
mentem drogi wojewódzkiej nr 339 
na terenie Gminy Wołów, ma długość 
około 6,2 km.

Tymoteusz Myrda potwierdził plan 
DSDiK co do realizacji tego zadania 
w bieżącym roku budżetowym. W chwi-
li obecnej zlecane są badania istniejącej 
nawierzchni mające na celu ustalenie 
technologii prowadzenia prac remon-
towych. Prawdopodobnie konieczna 
będzie wymiana całej konstrukcji jezd-
ni.

– Współpraca Gminy Wołów z Zarzą-
dem Województwa Dolnośląskie-
go z marszałkiem Cezarym Przybyl-
skim na czele jak i radnymi Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego przyno-
si rezultaty. Obecnie realizujemy wspól-
nie przebudowę drogi wojewódzkiej 
nr 338 w Wołowie, a niebawem zosta-
nie wyremontowana kolejna strategicz-
na droga na terenie naszego samorzą-
du – mówi Dariusz Chmura, burmistrz 
Gminy Wołów. – Trasa Straszowice 
– Warzęgowo jest bowiem znacząca 
z uwagi na dojazd do drogi ekspresowej 
S5 w kierunku Poznania. W tym miej-
scu chciałbym również podziękować 

Rafałowi Borzyńskiemu, wiceprezesowi 
Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samo-
rządna za lobbowaniem za tą inwesty-
cją.

– O tym, jak ważny jest remont drogi, 
nikogo nie trzeba przekonywać – mówił 
na spotkaniu Krzysztof Mucha, radny 
Rady Miejskiej w Wołowie. Radny 
prosił w imieniu mieszkańców, by w 
przyszłości prace remontowe na dro-
dze wojewódzkiej nr 339 były konty-
nuowane aż do samej drogi S5. 

O remoncie w Moczydlnicy

Będzie remont drogi wojewódzkiej 
nr 334. O rozwiązaniach 
technicznych i zakresie remontu 
rozmawiali przedstawiciele Gminy 
Wołów oraz Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei we Wrocławiu.

S potkanie w terenie zostało zor-
ganizowane pod koniec marca. 
Został już wstępnie omówio-

ny zakres remontu. Wiemy, że Dol-
nośląska Służba Dróg i Kolei we 

Wrocławiu planuje zrealizować 
zadanie w bieżącym roku budże-
towym. Projekt zakłada remont 
nawierzchni jezdni wraz z urzą-
dzeniami odwodnienia korpu-
su drogowego od początku obsza-
ru zabudowanego w miejscowości 
Moczydlnica Dworska do granicy 
Gminy Wołów z kontynuacją na tere-
nie Gminy Wińsko. Zgodnie z zapo-
wiedzią DSDiK, realizacja plano-
wana jest w okresie wakacyjnym. 
W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz 

Gminy Wołów Dariusz Chmura, 
wiceburmistrz Jan Janas, zastęp-
ca kierownika Wydziału Inwestycji 
i Infrastruktury Technicznej Urzę-
du Miejskiego w Wołowie Aleksan-
der Korcz, Prezes Przedsiębiorstwa 
Wodno – Kanalizacyjnego w Woło-
wie Rafał Borzyński, sołtys Moczy-
dlnicy Dworskiej Adam Pach oraz 
kierownik Pionu Inwestycji DSDiK: 
dyrektor ds. inwestycji - Mariusz 
Wawro, inspektor DSDiK Bartło-
miej Uznański. 

Modernizacja basenu 
miejskiego

W tym roku Basen Miejski 
w Wołowie ponownie stanie 
się centrum letniej rozrywki 
pod hasłem #Aktywny Wołów. 
Potrzebne jest więc przygotowanie 
infrastruktury na kolejny 
sezon. Będą nowe atrakcje 
wodne dla najmłodszych.

Niedawno został wyłoniony wyko-
nawca na zadanie „Modernizacja 
zewnętrznego basenu miejskiego 

w Wołowie – wymiana folii basenowej 
brodzika oraz basenu rekreacyjnego”. 
Firmą, która zrealizuje to przedsięwzię-
cie będzie firma ASPEKT INWESTY-
CJE sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 
415 617 zł brutto. Zakres robót obej-

muje: roboty przygotowawcze, demon-
taż dysz, demontaż wylewek, demontaż 
dyszy grzybek, demontaż foli baseno-
wej, demontaż podkładu basenowe-
go, oczyszczenie dna niecki basenowej 
z odparzeń, ubytków betonu, piasku, 
reprofilacja i naprawa powierzchni 

betonowej niecki basenowej, uzupeł-
nienie ubytków, spękań, przygotowa-
nie podłoża pod folię, wyłożenie dna 
niecki basenowej nową włókniną, 
wyłożenie rynny przelewowej kątow-
nikiem, ułożenie foli basenowej zgod-
nie z wytycznymi projektu, ponowny 
montaż atrakcji, montaż nowych dysz 
napływowych, ssących oraz dysz atrak-
cji, dostawa i montaż drabinek base-
nowych. Uwaga – będą nowe atrakcje 
wodne o motywie oceanicznym. Wyko-
nawca będzie mieć za zadanie posado-
wienie nowej zjeżdżalni, ośmiornic oraz 
orki w niecce brodzika. To z pewnością 
umili czas najmłodszym mieszkańcom.

Do tej pory, przed kolejnym sezonem 
letnim, na terenie basenu były prowa-
dzone prace polegające między inny-

mi na uporządkowaniu dna stawu oraz 
naprawie i odmalowaniu zjeżdżalni. 
W planie są również kolejne nasadzenia 
roślin i… to już niespodzianka. Nieba-
wem podamy więcej szczegółów odno-
śnie kolejnej edycji projektu #Aktyw-
ny Wołów.
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Budowa ronda, nowe ścieżki roweroweTrwa przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 
338 w Wołowie. Prace 
prowadzone są już 
na bardzo zaawansowanym 
poziomie. Przed nami 
jeden z najważniejszych 
momentów: budowa ronda 
na skrzyżowaniu ulic Wojska 
Polskiego – Poznańska.

Obecnie prowadzony jest trzeci 
etap przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 338 w Wołowie. 

Centrum miasta przypomina wiel-
ki plac budowy, ze względu na pro-
wadzenie równoległych, intensyw-
nych prac przy ulicach Piłsudskiego, 
Wojska Polskiego, Zwycięstwa oraz 
Poznańskiej. Roboty drogowe pro-
wadzone są od poniedziałku do sobo-
ty od wczesnych godzin porannych. 
Ze względu na sprzyjającą pogodę, 
prace drogowe mogą być prowadzo-
ne wcześniej niż zakładał to harmo-
nogram.

Na ul. Poznańskiej i Piłsudskiego 
została wybudowana nowa sieć wodo-
ciągowa – tym zadaniem zajęło się 
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanaliza-
cyjne w Wołowie. Zadanie nie było 
łatwe m.in. ze względu na głębokość 
prowadzonych wykopów. Prace sie-
ciowe kontynuowane są na odcinku 
od ul. Zwycięstwa do ul. Wojska Pol-
skiego.

Ul. Poznańska

W chwili obecnej pracownicy Przed-
siębiorstwa Budowy i Utrzymania 
Dróg i Mostów z Piotroniowic położyli 
już chodniki i ciąg pieszo – rowerowy, 
który będzie zintegrowany z pozosta-
łymi ścieżkami rowerowymi w mie-
ście powstającymi w ramach przebu-
dowy drogi wojewódzkiej.

Kto odpowiada za zamknięte przejście?Temat zamkniętego przejścia 
na peron przy dworcu 
kolejowym w Wołowie wywołał 
sporo kontrowersji wśród 
mieszkańców. Gmina Wołów 
interweniowała w tej sprawie 
w spółce PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. oraz w Ministerstwie 
Infrastruktury. Jest szansa, 
że w przyszłości powstanie 
alternatywne wejście na peron.

M i e szkańcy  skarżą  s i ę , 
że zamknięte przejście przez 
tory przy wołowskim dwor-

cu utrudnia przedostanie się na peron 
osobom niepełnosprawnym oraz 
rodzicom z małymi dziećmi, ze wzglę-
du na komplikacje przy wnoszeniu 
wózków dziecięcych po schodach 
podziemnego przejścia. Pojawiły 
się również informacje sugerujące, 
że to Gmina Wołów jest odpowiedzial-
na za zamknięcie bramki, przez którą 
do tej pory przechodzili pasażerowie.

Kto jest właścicielem?

Infrastruktura przy ul. Kolejowej 
w Wołowie, związana z transportem 
kolejowym, nie posiada tylko jed-
nego zarządcy. Mimo, że to Gmina 
Wołów jest właścicielem budynku 

oraz parkingu przy dworcu, pozosta-
łe elementy tej infrastruktury, takie 
jak perony, tory kolejowe oraz przej-
ście podziemne, są jednak własno-
ścią spółek należących do grupy PKP 
S.A. W związku z nagłośnionym przez 
mieszkańców problemem zamknięte-
go przejścia kolejowego, nasz samo-
rząd interweniował za pośrednictwem 
oficjalnego pisma oraz telefonicznie 
w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. już w ubiegłym roku.

Będzie nowe przejście

Korespondencja została zaadresowa-
na pod koniec marca ubiegłego roku 

bezpośrednio do Zakładu Linii Kole-
jowych we Wrocławiu. W piśmie tym 
wiceburmistrz Jan Janas wskazał: 
„Zwracam się z wnioskiem o otwarcie 
oraz udostępnienie przejścia podróż-
nym niepełnosprawnym i z ograniczo-
ną sprawnością ruchową. Osoby star-
sze, niepełnosprawne ruchowo oraz 
rodzice z wózkami dziecięcymi, nie 
mają możliwości skorzystać z pero-
nów dworca kolejowego ze względu 
na istniejące bariery architektonicz-
ne. Powyższe stanowi poważną prze-
szkodę w korzystaniu przez te osoby 
z obiektu”.

Odpowiedź przyszła do Urzędu Miej-
skiego w Wołowie 10 maja. Jak poin-
formował Zakład Linii Kolejowych, 
w planach jest budowa alternatywnego 
przejścia, jednak termin realizacji tego 
zadania nie jest obecnie znany: „Zakład 
Linii Kolejowych we Wrocławiu infor-
muje, iż nie ma możliwości stworze-
nia bezpiecznego przejścia dla osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej, 
we wnioskowanej lokalizacji. Niemniej 
jednak informuje, że w ramach opraco-
wania dokumentacji przedprojektowej 
dla projektu,, Prace na ciągu C-E 59 
odcinek Grabiszyn-Rzepin, opracowa-
nie Studium Wykonalności” przewiduje 

się stworzenie przejścia podziemnego 
w ramach dojścia do peronów na stacji 
Wołów. Nadmieniam, iż termin realiza-
cji powyższej inwestycji na dzień dzi-
siejszy nie jest znany.”

Interwencja 
w ministerstwie

Ze względu na niesatysfakcjonu-
jąca odpowiedź od  spółki PKP, 
Gmina Wołów 26 sierpnia ubiegłe-
go roku skierowała pismo tym razem 
do Ministerstwa Infrastruktury, rów-
nież wnosząc o otwarcie przejścia 
przez tory. W odpowiedzi na pismo 
Gmina Wołów także otrzymała odpo-
wiedź, w której pojawiła się informa-
cja dotycząca budowy alternatywne-
go przejścia dla osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się. Ponadto 
nasz samorząd otrzymał informację, 
że Zakład Linii Kolejowych rozważy 
możliwość udostępnienia istniejące-
go przejścia:

„W ramach opracowania doku-
mentacji przedprojektowej dla pro-
jektu pt.,, Prace na ciągu C-E95 
odcinek Grabiszyn- Rzepin, opraco-
wanie studium wykonalności” prze-
widuje się budowę nowego przejścia 

podziemnego, które umożliwiało 
obsługę osób o ograniczonej możli-
wości poruszania się. Termin reali-
zacji inwestycji na chwilę obecną 
nie został jeszcze określony. Zgodnie 
z art. 22 i 24 Rozporządzenia (WE) 
1371/2007 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 23 października 
2007 r. dotyczącego praw i obowiąz-
ków pasażerów w ruchu kolejowym 
(Dz.U. UE L 315/14), pomoc osobom 
z niepełnosprawnością lub o ograni-
czonej sprawności ruchowej, które 
odjeżdżają ze stacji, na której obec-
ny jest personel, przejeżdżają przez 
nią lub przyjeżdżają na nią, udziela-
na jest pod warunkiem powiadomie-
nia o potrzebie udzielenia pomocy 
przedsiębiorstwa kolejowego, zarząd-
cy stacji, sprzedawcy biletów lub ope-
ratora turystycznego przynajmniej 
28 godzin zanim taka pomoc będzie 
potrzebna.Jednocześnie spółka PKP 
PLK SA poinformowała, że na stacji 
Wołów znajduje się przejście służbo-
we w poziomie szyn między perona-
mi, do którego dojście z przestrzeni 
publicznej jest zabezpieczone furtką 
zamykaną na klucz. Mając na uwa-
dze powyższe Zakład Lini Kolejo-
wych we Wrocławiu rozważy moż-
liwość udostępnienia tego przejścia 
na warunkach określonych w przed-
miotowej regulacji”. 

Ul. Piłsudskiego

W chwili obecnej trwają prace związa-
ne z budową ronda na ul. Piłsudskie-
go. Na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Chopina w kierunku skrzyżowania z ul. 
Wojska Polskiego są już nowo wybu-
dowane chodniki i szeroki ciąg pie-
szo – rowerowy. Wykonawca położył 
już pierwszą warstwę asfaltu. Budowa 
chodnika trwa także przy parku obok 
Komendy Powiatowej Policji w Woło-
wie. Naprzeciwko – obok Przychodni 
Rejonowo – Specjalistycznej – został 
usunięty skwer, ze względu na koniecz-
ność skorygowania łuku drogi. 
Ze względu na konieczność zachowa-
nia leciwej lipy oraz kasztanowca na ul. 
Piłsudskiego, Gmina Wołów podjęła się 
zmiany projektu przebudowy tego frag-
mentu drogi.

W kwietniu zmiana 
w organizacji ruchu

Do przebudowy pozostaje nadal 
odcinek pomiędzy ul. Przechodnią 

i Inwalidów Wojennych. Informu-
jemy więc, że od dnia 5 kwietnia 
(wtorek) planowane jest zamknię-
cie fragmentu drogi wojewódzkiej 
nr 338 od skrzyżowania ul. Inwa-
lidów Wojennych z ul. Poznańską 
do skrzyżowania ul. Przechodniej 
z ul. Ludową. Zamknięcie jest spo-
wodowane bardzo głębokimi wyko-
pami, które konieczne są do wyko-
nania wymiany odcinka kanalizacji 
sanitarnej w ul. Ludowej. Przejazd 
na tym odcinku będzie niemożliwy. 
Tym samym ul. Inwalidów Wojen-
nych będzie drogą ślepą na odcin-
ku od ul. Sikorskiego do ul. Poznań-
skiej. Przejazd pomiędzy ul. Ludową 
i Przechodnią będzie otwarty, jednak 
ograniczony do jednego pasa ruchu. 
Z uwagi na bardzo głębokie wyko-
py (5,5 m) i konieczność pompowa-
nia wody gruntowej i przepompo-
wywania ścieków, zamknięcie tego 
fragmentu może potrwać do kilku 
tygodni. Realny termin może zostać 
podany dopiero po wykonaniu pierw-
szego fragmentu wykopu.

– Szacujemy, że ten trudny techno-
logicznie fragment może być realizo-
wany około półtorej miesiąca – infor-
muje Aleksander Korcz, zastępca 
kierownika Wydziału Infrastruktu-
ry Technicznej i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Wołowie. – Po wykona-
niu prac związanych z infrastrukturą 
podziemną planowane jest ułożenie 
warstw wiążących nawierzchni bitu-
micznej na całym odcinku ul. Poznań-
skiej, Zwycięstwa i Piłsudskiego wraz 
z rondem. Zakładamy, że realizacja 
opisanych prac powinna zakończyć się 

na tych odcinkach na przełomie czerw-
ca i lipca.

Pozostała część objazdów zosta-
nie utrzymana do zakończenia opi-
sywanych prac. Po ich zakończeniu 
uruchomiony zostanie ruch po ul. 
Poznańskiej i Piłsudskiego, a prace 
przeniosą się na ul. Wojska Polskiego. 
Konieczne będzie zamknięcie skrzy-
żowania obok Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej, 
a wyjazd z ul. Panieńskiej będzie 
kierowany w stronę ronda na dro-
dze wojewódzkiej.
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Interna przeniesiona do Brzegu Dolnego
Starosta Janusz Dziarski znowu uderza w interesy mieszkańców?

Stało się: starosta Janusz 
Dziarski i burmistrz Brzegu 
Dolnego Paweł Pirek w trakcie 
ostatniego Zgromadzenia 
Powiatowego Centrum Medycznego 
zagłosowali za przeniesieniem 
oddziału wewnętrznego szpitala 
z Wołowa do Brzegu Dolnego. 
To decyzja polityczna, której 
celem jest utworzenie Szpitala 
Miejskiego w Brzegu Dolnym 
– oceniają powiatowi radni. 
Co stanie się ze szpitalem 
w Wołowie i jaka jest przyszłość 
powiatowej służby zdrowia?

Sytuacja powiatowej służby zdro-
wia w naszym powiecie od lat 
wzbudza wiele kontrowersji i nie 

schodzi z pierwszych stron lokalnych 
gazet. Trudna historia lubi się powta-
rzać, a tłem zmian są polityczne ambi-
cje samorządowców z Brzegu Dolnego, 
którzy za wszelką cenę chcą zmargina-
lizować wołowski szpital. W pamięci 
mieszkańców Wołowa pozostają smut-
ne obrazy upadku koncepcji budowy 
nowego budynku szpitala, utworzo-
nej przez ówczesnego starostę Jacka 
Włoska, kiedy to dolnobrzescy radni 
odwołali go ze stanowiska. Następ-
nie z wołowskiego budynku wypro-
wadzono bardzo dobrze funkcjonują-
cy oddział chirurgii zabiegowej, której 
twarzą był m.in. św. pamięci dr Wła-
dysław Pełech. Dziś z kolei jesteśmy 
świadkami kolejnego destrukcyjnego 
działania, którego celem jest ogranicze-
nie działalności wołowskiej placówki, 
a skonsolidowanie wszystkich obsza-
rów powiatowej służby zdrowia w Brze-
gu Dolnym. Tracą na tym mieszańcy 
gminy Wołów i gminy Wińsko, dla któ-
rych pokonanie dodatkowych kilome-
trów do Brzegu Dolnego to nie tylko 
problem komunikacyjny…

Decyzja polityczna,  
nie merytoryczna

Przypominamy, Powiatowe Centrum 
Medyczne w Wołowie to spółka, która 
prowadzi Przychodnie Rejonowo – 
Specjalistyczne w Wołowie i Brze-
gu Dolnym, oba szpitale oraz Zakład 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Woło-
wie. Wspólnikami w spółce są Powiat 
Wołowski, Gmina Brzeg Dolny oraz 
Gmina Wołów. W trakcie ostatniego 
Zgromadzenia Wspólników w dniu 
24 marca stosunkami głosów dwa – 
za (Janusz Dziarski, Paweł Pirek) oraz 
jeden – przeciw (Dariusz Chmura) zosta-
ła podjęta uchwała, której skutki odczu-
ją mieszkańcy Gminy Wołów. Interna 
trafi bowiem do szpitala w Brzegu Dol-
nym i tym samym w wołowskim budyn-
ku zostanie jedynie oddział rehabilita-
cji długoterminowej. Przypominamy, 
że pomysłowi kolejnych niekorzystnych 
zmian w funkcjonowaniu wołowskiego 
szpitala sprzeciwiali się już w 2019 roku 
mieszkańcy gminy Wołów i gminy Wiń-
sko, którzy pod petycją w ramach inicja-
tywy „RatujMy wołowską służbę zdro-
wia”, przy wsparciu samorządowców 
zebrali ponad 4 000 podpisów. Przed 
przeniesieniem oddziału wewnętrzne-
go do Brzegu Dolnego zarówno radni 
gminy Wołów jak i burmistrz Dariusz 
Chmura ostrzegali pozostałych wspólni-
ków: jeśli zostanie złamany kompromis 
o jednomyślności w zakresie lokalizacji 

oddziałów, gmina odejdzie z PCM. Nie-
spełna rok później (23.04.2021 r.) także 
Radni Rady Powiatu wydali stanowisko 
w sprawie sprzeciwu wobec planów 
przeniesienia oddziału wewnętrznego 
ze szpitala w Wołowie do Brzegu Dol-
nego. Stanowisko Podpisali wówczas 
radni Bartosz Granat, Urszula Wojty-
ło, Kazimierz Pakulski, Maciej Nejman, 
Zbigniew Posacki oraz z Gminy Wińsko 
Michał Gołąb.

Rada Miejska w Wołowie stoi na sta-
nowisku, że utrzymanie statusu Gminy 
Wołów polegającym jedynie na finan-
sowaniu pogłębiającej się straty bez 
realnego wpływy na funkcjonowanie 
spółki medycznej i rodzaju prowadzo-
nej działalności godzi w interesy miesz-
kańców.

Kompromis był trudny, 
jednak trwał…

Podstawą istnienia spółki Powiatowe 
Centrum Medyczne od początku był 
trudny kompromis, a jego fundamen-
tem równomierny podział sił pomiędzy 
Powiatem Wołowskim, Gminą Wołów, 
i Gminą Brzeg Dolny. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa za dzia-
łanie i finansowanie służby zdrowia 
odpowiada samorząd powiatowy. Chęć 
dotowania działalności szpitala i współ-
odpowiedzialności za jej działalność 
poprzez gminy była więc dobrowol-
na i podyktowana chęcią zapewnienia 
odpowiednich warunków dla miesz-
kańców. Tymczasem w trakcie kam-
panii wyborczej, w zaciszu gabinetów 
Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, 
zrodziła się koncepcja utworzenia szpi-
tala miejskiego w Brzegu Dolnym. Nie-
stety, dzięki poparciu tego planu przez 

wołowskich samorządowców na czele 
z Januszem Dziarskim, Anną Wróbel, 
Arturem Fojtem czy Wacławem Kwie-
kiem ten plan się ziścił.

Wołów odcięty od wpływu 
i informacji finansowych

Pierwszym krokiem koalicji Janusz 
Dziarski – Stanisław Jastrzębski – 
Paweł Pirek stał się wybór Piotra 
Burdacha na prezesa Powiatowego 
Centrum Medycznego w Wołowie. 
(Stanisław Jastrzębski jest byłym bur-
mistrzem Brzegu Dolnego, a obecnie 
radnym powiatowym z obozu politycz-
nego Pawła Pirka). Menager bez więk-
szego doświadczenia w samodzielnym 
kierowaniu placówkami medyczny-
mi szybko stworzył „plan restruktu-
ryzacji” PCM. Plan, który przedsta-
wiono wspólnikom w 2019 r. został 
oparty na nieistniejącym zarówno 
wówczas jak i dziś „rządowym fun-
duszu medycznym”, w ramach którego 
miały się pojawić środki na moderniza-
cje obiektów. Już wówczas głos sprze-
ciwu przedstawił burmistrz Dariusz 
Chmura, który zdecydował się zablo-
kować przeniesienie interny poprzez 
zaskarżenie uchwały w drodze sądo-
wej. Niestety, zarówno burmistrz, jak 
i mieszkańcy Wołowa przegrali ten 
proces w sądzie. Kuriozalną linią obro-
ny Burdacha, Dziarskiego, jak i Pirka 
było sprowadzenie „planu restruktu-
ryzacji” do roli uchwały kierunkowej. 
Jak widać, było w tym wiele prawdy. 
Z kilku stronnicowego dokumentu zre-
alizowano przez 3 lata jedynie jeden 
punkt – przeniesienie interny.

Należy również pamiętać, że pod-
czas negocjacji w 2019 r. pojawiło się 

światełko w tunelu. Każda ze stron 
przedstawiła swoje propozycje kon-
sensusu. Burmistrz Dariusz Chmura 
zaproponował, aby samorządy tworzące 
powiat wołowski stworzyły komunika-
cję autobusową, tak aby każdy mieszka-
niec mógł swobodnie dojechać do Brze-
gu Dolnego. Ponadto władze wołowa 
zaproponowały otworzenie laborato-
rium medycznego w Wołowie, zażąda-
ły gwarancji rozwoju oddziałów reha-
bilitacji poprzez zwiększenie liczby 
łóżek. Kluczową propozycją było prze-
kazanie działalności przychodni rejono-
wych dla władz gminnych. Argumen-
ty poparł burmistrz Paweł Pirek oraz 
reprezentujący wówczas powiat wołow-
ski wicestarosta Jarosław Iskra. Wyda-
wało się, że porozumienie jest blisko. 
Jednak po powrocie z długotermino-
wego zwolnienia lekarskiego Janusz 
Dziarski zerwał kompromis i powrócił 
do realizacji planu, bez uwzględnienia 
powyższych propozycji.

Efektem sporu o przeniesienie 
oddziału interny do Brzegu Dolnego 
było odcięcie przedstawiciela gminy 
Wołów w radzie nadzorczej spółki PCM 
od informacji dot. działalności i finan-
sów podmiotu medycznego. Czemu 
ma służyć nieudzielanie informacji 
lub przekazywanie ich w niepełnym 
wymiarze?

Czy ten okręt ma kapitana?

Zarówno Rada Nadzorcza, jak i Zgro-
madzenie Wspólników podejmują dziś 
decyzje bez pełnej analizy konsekwen-
cji, jakie może za sobą pociągać. Dwóch 
udziałowców reprezentujących powiat 
wołowski i gminę Brzeg Dolny ślepo 
wierzą w zapewnienia prezesa Piotra 

Burdacha, że spółka idzie w dobrym 
kierunku. Tymczasem prognozowana 
przez Zarząd Spółki strata w wysokości 
1,2 mln za 2021 r. absolutnie nie wska-
zuje na dobrą kondycję spółki do dalsze-
go rozwoju. W ostatnim czasie prezes 
Piotr Burdach po raz drugi przedstawił 
zmienioną uchwałę dotyczącą doka-
pitalizowania spółki. W uzasadnieniu 
wskazał informację o przekazaniu środ-
ków na realizację inwestycji. Niestety 
zatrudniony przez Janusza Dziarskie-
go i Pawła Pirka menager nie zauwa-
żył, że spółka poprzez wieloletnie stra-
ty utraciła kapitał zakładowy, co może 
skutkować poważnymi konsekwencjami 
prawnymi w obszarze bieżącego funk-
cjonowania PCM. Jak zatem inwesto-
wać w takiej sytuacji? W ocenie gminy 
Wołów na pewno nie poprzez podej-
mowanie siłowych rozwiązań na Zgro-
madzeniu Wspólników. Czy powiat 
wołowski i gmina Brzeg Dolny znajdzie 
pieniądze by pokrywać stratę i utrzymy-
wać szpitalnictwo bez gminy Wołów? 
Jak oceniają samorządowcy obrazem 
zapaści finansowej powiatu wołowskie-
go jest rezygnacja ze stanowiska wielo-
letniego skarbnika powiatu przez Beatę 
Sadowską.

Gmina Wołów idzie 
na swoje

W związku z ograniczeniem gminy 
Wołów do roli finansującego nieko-
rzystne plany i działania spółki, brakiem 
chęci współpracy na każdej płaszczyź-
nie działalności tego podmiotu, wła-
dze Wołowa podjęły decyzję o utwo-
rzeniu własnej placówki medycznej 
w zakresie poradni specjalistycznych. 
W wyniku przeprowadzonych konsul-
tacji społecznych pojawił się jasny obraz 
oczekiwań mieszkańców wobec dostęp-
ności do usług medycznych. Szybki 
dostęp do lekarza pierwszego kontak-
tu i dostępność lekarzy specjalistów 
– to priorytety. Mieszkańcy w zakre-
sie hospitalizacji ufają dużym placów-
kom medycznym w Lubinie czy Wro-
cławiu, w dużo większym wymiarze 
niż Brzegowi Dolnemu. Władze Woło-
wa podjęły więc decyzję o budowie 
nowoczesnej przychodni specjalistycz-
nej. Dzięki opiece specjalistów z róż-
nych dziedzin oraz nowemu sprzętowi 
medycznemu zostanie postawiona szyb-
ka diagnoza i wskazany sposób leczenia. 
Plany gminy Wołów znalazły uznanie 
w ośrodku rządowym Rzeczpospolitej 
Polskiej. W ramach Programu Inwesty-
cji Strategicznych Polski Ład na budowę 
przychodni przekazano dofinansowanie 
w wysokości 10 milionów złotych. Wię-
cej o tym przedsięwzięciu przeczytacie 
na stronie 10 Informatora.

Sponsorzy kupują sprzęt medyczny, 

a prezes Piotr Burdach auto dla zarządu
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Miło nam poinformować, że radni 
Rady Miejskiej w Wołowie 
przychylili się do inicjatywy 
burmistrza Dariusza Chmury 
i w naszej gminie wystartował 
program stypendiów dla uczniów 
wszystkich szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, którzy 
pobierają naukę na terenie Gminy 
Wołów. Znamy już nazwiska 
pierwszych stypendystów!

Stypendium przyznawane jest 
przez Burmistrza Gminy Wołów 
w 3 kategoriach: za wyniki 

w nauce, za szczególne osiągnięcia 
sportowe i szczególne osiągnięcia 
artystyczne. Przysługuje uczniom 
szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych mających siedzibę na tere-
nie Gminy Wołów – bez względu 
na miejsce zamieszkania ucznia.

Stypendium jest wyróżnieniem 
dla ucznia, którego zdolności i zain-
teresowania wykraczają poza pro-
gram szkolny. Przyznawane jest 
na okres pięciu miesięcy i wynosi 
od 100 do 500 zł/m-c.

Każdy uczeń spełniający kryte-
ria przyznania stypendium może 
otrzymać za okres jednego półrocza 
szkolnego wyłącznie jedno stypen-
dium, bez względu na liczbę osią-
gnięć i wniosków.

Szczegółowe kryteria przyznawa-
nia stypendiów określa Regulamin 
stanowiący załącznik do Uchwały 
nr XLIV/337/2021 Rady Miejskiej 
w Wołowie w sprawie uchwalenia 
Regulaminu przyznawania stypen-
dium dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów uczęszczających do szkół 
podstawowych i ponadpodstawo-
wych mających siedzibę na terenie 
Gminy Wołów.

Najważniejsze informacje

Kandydatów mogą zgłaszać dyrekto-
rzy szkół, dyrektorzy instytucji, pla-
cówek kulturalnych i sportowych, 
prezesi klubów sportowych oraz 
organizacji pozarządowych, rodzi-
ce lub opiekunowie prawni uczniów.

Terminy składania wniosków: 
do dnia 10 września – stypendium 
za drugie półrocze poprzedniego 
roku szkolnego, do dnia 10 lutego 
– stypendium za pierwsze półrocze 
bieżącego roku szkolnego, do dnia 
10 lipca – stypendium za drugie 
półrocze bieżącego roku szkolnego 
w przypadku uczniów klas ósmych 
i uczniów ostatnich klas szkół 
ponadpodstawowych.

Wzory wniosków dostępne 
są na stronie internetowej www.
wolow.pl. Wypełnione dokumen-
ty należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Wołowie w Biurze Obsłu-
gi Klienta.

Pierwsi stypendyści

Pierwszymi stypendystami Burmi-
strza Gminy Wołów zostało łącz-
nie 23 uczniów. Wśród nich więk-
szość to osoby osiągające sukcesy 
sportowe. Prezentujemy nazwiska 
naszych stypendystów oraz uzasad-
nienia przygotowane przez wnio-
skodawców:

Stypendia sportowe:

1. Olimpia Nowak – Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Wołowie. Uza-
sadnienie: „Torowy Puchar Polski 
w Jeździectwie Szybkiej na Rolkach- 
dyplom za zajęcie 1. miejsca w kate-
gorii Junior C na dystansie 200 m 
(wrzesień 2021 r.), Torowy Puchar 
Polski w Jeździectwie Szybkiej 

na Rolkach- dyplom za zajęcie 
1. miejsca w kategorii Junior 
C na dystansie 500m (wrzesień 
2021 r.), Uliczne Mistrzostwa Pol-
ski Wrocław 2021- dyplom za zaję-
cie 1. miejsca w kategorii Juniorka 
C na dystansie 100 m.”
2. Bartłomiej Stec – Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Wołowie. Uzasadnie-
nie: „Międzynarodowy Turniej – 
Memoriał Rudolfa Volraba HRADEC 
KRALOVE- (CZECHY) – V zapasy 
w stylu wolnym – 3. miejsce w kate-
gorii 55 kg w kategorii kadetów- 
18.09.2021 r. „
3. Jessica Pabisiak – Szkoła Pod-
stawowa w Starym Wołowie. Uza-
sadnienie: „Jessica jest jednym 
z czołowych zawodników w pol-
skim rankingu, posiada około 1 100 
zdobytych tytułów – całkiem sporo 
międzynarodowych w tym 2. miej-
sce do lat 12 CHAMPIONS BOWL 
w Umagu 2021 roku. Kocha teni-
sa, solidnie pracując odmawia sobie 
wiele przyjemności. Jest na dobrej 
drodze aby zostać naszą dumą”.
4. Kevin Pabisiak – Szkoła Pod-
stawowa w Starym Wołowie. 
Uzasadnienie: „Kevin jest jednym 
z czołowych zawodników w polskim 
rankingu, posiada około 1 200 zdo-
bytych tytułów całkiem sporo mię-
dzynarodowych. Pomimo przewle-
kłej choroby walczy i sumiennie 
pracuje na swoją przyszłość, dum-
nie reprezentując naszą wieś Stary 
Wołów.”
5. Jakub Staszczyk – Szkoła Pod-
stawowa w Starym Wołowie. Uza-
sadnienie: „Zajęcie I miejsca w II 
Wojewódzkim Turnieju Kwalifika-
cyjnym Młodzików, zajęcie III miej-
sca w Drużynowych Mistrzostwach 
Dolnego Śląska Młodzików, zaję-
cie III miejsca w Indywidualnych 
Mistrzostwach Dolnego Śląska Mło-
dzików w grze pojedynczej, zaję-
cie II miejsca w Indywidualnych 
Mistrzostwach Dolnego Śląska Mło-
dzików w grze podwójnej, zajęcie 
II miejsca w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodziczek w Tenisie 
Stołowym w Zielonej Górze.”
6. Krystian Wasiłek – Zespół 
Szkół Społecznych. Uzasadnienie: 
„Zgłaszając mojego syna do stypen-
dium sugerowałam się jego ogrom-
ną aktywnością fizyczną. Chętnie 
uczestniczy w zawodach sporto-
wych. W zawodach międzyszkol-
nych w biegach zajął I miejsce, 
w biegach krótkodystansowych 
III miejsce. W programie Aktyw-
ny Wołów zajął I miejsce za tech-
niki specjalne. Jest prekursorem 
Wołowskiego Klubu Bokserskiego 
dla dzieci. 2.10.2021 r. w zawodach 
o Puchar Burmistrza Gminy Wołów 
zajął I miejsce, 22.11.2021 r. w tur-
nieju Kickbogingu w Szczecinie zajął 
I miejsce.
7. Kiara Kołtun – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Wołowie. Uzasad-
nienie: „Otwarty Turniej Młodych 
Mistrzów: Kaczmarek, Grodow-
ski KICKBOXING MUAY KARATE- 
I miejsce w kategorii Kick Light- 
Świdnica 2021, Otwarty Turniej 
Młodych Mistrzów: Kaczmarek, Gro-
dowski KICKBOXING MUAY KARA-
TE- I miejsce w kategorii Walki Soft- 
Świdnica 2021, Otwarty Turniej 
Młodych Mistrzów: Kaczmarek, Gro-
dowski KICKBOXING MUAY KARA-
TE- III miejsce w kategorii Techniki 
Specjalne- Świdnica 2021, Otwar-
ty Turniej Młodych Mistrzów: 

Kaczmarek, Grodowski KICKBO-
XING MUAY KARATE-Najlepsza 
Techniczka – Świdnica 2021.”
8. Nicola Skawińska – Niepublicz-
na Szkoła Podstawowa w Woło-
wie. Uzasadnienie: „Nikola Ska-
wińska od dziecka trenuje tenis 
stołowy, jej osiągnięcia są impo-
nujące: zajęcie I miejsca w Finale 
Strefy Wrocławskiej Igrzysk Mło-
dzieźy Szkolnej w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt 4.11.2021 r. Brzeg Dolny, 
zajęcie I miejsca w Finale Dolno-
śląskim Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w Tenisie Stołowym Dziewcząt 
17.11.2021 r. Gierałtowice.”
9. Livia Skawińska – Niepublicz-
na Szkoła Podstawowa w Woło-
wie. Uzasadnienie: „Livia Ska-
wińska od dziecka razem ze starszą 
siostrą trenuje tenis stołowy. Jej 
osiągnięcia są imponujące: zajęcie 
I miejsca w Turnieju Pocieszenia II 
Wojewódzkiego Turnieju Kwalifi-
kacyjnego Młodziczek 31.10.2021r 
Brzeg Dolny, zajęcie VII miejsca 
w Finale Dolnośląskim Igrzysk Dzie-
ci w Tenisie Stołowym Dziewcząt 
16.11.2021 r. Gierałtowice.
10. Dawid Nowak – Niepubliczne 
Liceum Ogólnokształcące w Woło-
wie. Uzasadnienie: „Zawodnik 
Akademii Piłkarskiej Brzeg Dolny. 
W drużynie piłkarskiej pełni rolę 
kapitana oraz w obecnym sezonie 
jego drużyna zajmuje III miejsce 
w Lidze”.
11. Bartosz Kuska – Niepubliczne 
Liceum Ogólnokształcące w Woło-
wie. Uzasadnienie: „II miejsce 
w VII Mistrzostwach Polski Ama-
torów w Szachach Szybkich Pęgów 
2021 w kategorii ranking 1400. 
Zawody odbyły się 23.10.2021 r.”
12. Magdalena Siedy – Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
w Wołowie. Uzasadnienie: „Zaję-
cie I miejsca w kategorii wago-
wej 58kg w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski Szkół Pod-
stawowych w Zapasach 4‒5.09. 
2021 r. Stargard, zajęcie I miejsca 
w kategorii wagowej 58kg w 5. 
kolejce Dolnośląskiej Ligi – zapa-
sy kobiet 26.09.2021 r. Boguszów- 
Gorce, zajęcie III miejsca w kategorii 
wagowej 57kg w III Pucharze Polski 
kadetów- styl wolny i kadetek- zapa-
sy kobiet IV Memoriał im. Ksawe-
rego Waliszewskiego 1‒3.10.2021 
Chęciny, zajęcie II miejsca w kate-
gorii wagowej 60 kg w Międzywo-
jewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków w Sumo 9.10.2021 Kudowa 
Zdrój, zajęcie I miejsca w kate-
gorii wagowej 58kg w XXV Ogól-
nopolskim Turnieju Młodziczek 
i Młodzików w zapasach- styl 
wolny 22‒23.10.2021 Milicz, zaję-
cie I miejsca w kategorii wagowej 
58 kg w Mistrzostwach Polski Mło-
dziczek w Zapasach Kobiet 19‒21. 
11. 2021 Kielce.
13. Maja Kuchta – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Wołowie. Uza-
sadnienie: „Tytuł Mistrzyni Polski 
w Kick-Boxingu w 2021 r., licen-
cja zawodnicza Polskiego Związki 
Kick-Boxingu, srebrny medal pod-
czas Polish Fighter Kids 6, najlep-
sza zawodniczka turnieju, powo-
łana na obóz Kadry Narodowej 
Kick- Boxingu.
14. Mateusz Wilk – Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Wołowie. Uzasad-
nienie: „III miejsce w Mistrzostwach 
Dolnego Śląska Skrzatów, II miejsce 
w turnieju pocieszenia I Wojewódz-
kiego Turnieju Kwalifikacyjnego 

Młodzików, III miejsce w I Woje-
wódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym 
Żaków”.
15. Monika Ulatowska – Szkoła 
Podstawowa w Starym Wołowie. 
Uzasadnienie: „II miejsce w fina-
le strefy Wrocławskiej Igrzysk Mło-
dzieży szkolnej w tenisie stołowym 
chłopców, I miejsce w finale Dol-
nośląskim Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w tenisie stołowym chłopców, 
I miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska Kadetów, II 
Miejsce Indywidualne Mistrzostwa 
Dolnego Śląska Kadetki Kadetów 
Gra Mieszana, I Miejsce Indywidu-
alne Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Kadetów- Gra Podwójna Kadetów, 
II Miejsce II Wojewódzki Turniej 
Kwalifikacyjny Kadetów, I Miejsce 
II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyj-
ny Kadetów 14.11.2021 r.
16. Anna Ulatowska – Szkoła 
Podstawowa w Starym Wołowie. 
Uzasadnienie: „II miejsce w fina-
le strefy Wrocławskiej Igrzysk Dzie-
ci w tenisie stołowym dziewcząt, 
I miejsce w II Wojewódzkim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym Kadetek, V 
miejsce w 2GRAND PRIX POLSKI 
MŁODZIKÓW, I miejsce w I Woje-
wódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym 
Kadetek, III miejsce w I GRAND 
PRIX POLSKI MŁODZIKÓW, I miej-
sce Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików w tenisie stołowym 
gra podwójna, I miejsce Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dziczek, I miejsce w Indywidual-
nych Mistrzostwach Dolnego Śląska 
w grze pojedyńczej i podwójnej, III 
miejsce w II Wojewódzkim Turnie-
ju Kwalifikacyjnym Kadetek.
17. Filip Nowak – Liceum Ogól-
nokształcące w Wołowie. Uzasad-
nienie: „Filip Nowak od 1 wrze-
śnia 2021 r. uczęszcza do klasy I D 
(profil matemetyczno-fizyczny). 
W pierwszym semestrze obecnego 
roku szkolnego w wyniku klasyfi-
kacji śródrocznej uzyskał wysoką 
średnią ocen (4,73) oraz otrzymał 
bardzo dobrą ocenę z zachowania 
co plusuje go w grupie najlepszych 
uczniów szkoły. Filip od najmłod-
szych lat oddaje się dwóm swoim 
pasją sportowym: piłce nożnej i sza-
chom. Ta pierwsza, którą uprawia 
systematycznie cztery razy w tygo-
dniu w Miejskim Klubie Piłkarskim 
w Wołowie sprawia mu szczegól-
ną satysfakcje. W tym roku dru-
żyna, w której Filip jest ważnym 
zawodnikiem osiągnęła duży suk-
ces, w wojewódzkiej Lidze Okrę-
gowej Juniorów Młodszych zaję-
li 1 miejsce, co stanowi doskonały 
prognostyk na rozwój tej dyscy-
pliny w naszym mieście. Druga 
pasja to gra w szachy, którą upra-
wia każdego dnia na różne spo-
soby: gra w Internecie z przeciw-
nikiem o porównywalnym lub 
wyższym rankingu, analizuje zapi-
sy partii znanych szachistów, dwa 
razy w tygodniu pracuje prywat-
nie z trenerem i dwa razy w tygo-
dniu ma klubowe zajęcia szachowe. 
Od 1 lipca 2014 r. Filip jest zawod-
nikiem Klubu Szachowego Polonia 
Wrocław. Swój klub reprezentu-
je w rozgrywkach drużynowych 
na szczeblu centralnym w katego-
rii juniorów, a także jest wielokrot-
nym uczestnikiem Mistrzostw Pol-
ski Juniorów w Szachach”.
18. Szymon Sinkowski – Liceum 
Ogólnokształcące w  Woło-
wie. Uzasadnienie: „Zimowe 

Mistrzostwa Dolnego Śląska 14 lat 
i starsi 25‒27. 11.2021 r., I miejsce 
100m stylem grzbietowym 1:00,98, 
II miejsce 50m stylem grzbietowym 
0:28,27, II miejsce 200m stylem 
grzbietowym 2:17,11, Puchar Pre-
zesa TO Zielona Góra 10.10.2021, 
I miejsce 50m stylem grzbieto-
wym 0:28,15, I miejsce 100m sty-
lem grzbietowym 1:01,91, Otwar-
te Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego 
w pływaniu 2021, III miejsce 50m 
stylem grzbietowym 0:29,64, III 
miejsce 100m stylem grzbieto-
wym 1:05,54, Grand Prix Mało-
polski III- Oświęcim 17.04.2021, 
IV miejsce 100m stylem grzbieto-
wym 0:29,57.”

Stypendia Naukowe:

1. Alicja Kozak – Liceum Ogólno-
kształcące w Wołowie. Uzasad-
nienie: „Uczennica Alicja Kozak 
uzyskała średnią ocen 5,31 i wzo-
rowe zachowanie za pierwsze pół-
rocze roku szkolnego 2021/2022. 
Jest uczestniczką finału II etapu 
(wojewódzkiego) Olimpiady Wie-
dzy o ZUS (nie ma jeszcze ostatecz-
nych wyników) ”
2. Zuzanna Czapluk – Liceum 
Ogólnokształcące w Wołowie. 
Uzasadnienie: „Uczennica Zuzan-
na Czapluk w I sem. roku szkolnego 
2021/2022 osiągnęła średnią ocen 
5,23 i 100% frekwencję. Jest uczest-
niczką finału II etapu (wojewódzkie-
go) Olimpiady Wiedzy o ZUS (nie 
ma jeszcze ostatecznych wyników).”
3. Michał Rzeźniczek – Niepu-
bliczne Liceum Ogólnokształ-
cące w Wołowie. Uzasadnie-
nie: „Uczeń w  roku szkolnym 
2021/2022 zakwalifikował się 
do II etapu (zasięg wojewódzki) 
olimpiad przedmiotowych: Olim-
piady Historycznej i Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współ-
czesnym. W roku 2020/2021 zakwa-
lifikował się do Olimpiady wiedzy 
o PiS do etapu okręgowego. W roku 
szkolnym 2020/2021 został laure-
atem etapu centralnego interdyscy-
plinarnych olimpiad: Wiedzy o III 
RP i Wiedzy o Prawach Człowieka 
w Świecie Współczesnym. W roku 
2021/2022 zakwalifikował się 
do olimpiady interdyscyplinarnej 
wiedzy o III RP. i Wiedzy o Unii 
Europejskiej.”
4. Karolina Musiałowska – Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Wołowie. 
Uzasadnienie: „Uczennica Karoli-
na Musiałowska uzyskała najwyższą 
w szkole tj. 5,5 średnią z obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych ponad-
to zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego zDolnego Ślązaka 
w 3 blokach tematycznych (j.pol-
ski, matematyka i fizyka). W roku 
szkolnym 2020/2021 została laure-
atką Dolnośląskiego Konkursu Mate-
matycznego i zwolniona z egzami-
nu z matematyki w roku szkolnym 
2021/2022.”

Stypendium Artystyczne

1. Zuzanna Sinkowska – Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Wołowie. 
Uzasadnienie: „II miejsce- 30 Kon-
kurs Plastyczny dla dzieci i młodzie-
ży z Dolnego Śląska pt.,, Różewicz 
w obrazie” (18.12.2021). Wyróż-
nienie w Konkursie,, Czym jest dla 
mnie Konstytucja? ” organizowa-
nym przez Wołowski Ośrodek Kul-
tury (5.05.2021r.) ”

Gratulujemy wszystkim Sty-
pendystom Burmistrza Gminy 
Wołów! Życzymy dalszych suk-
cesów!

Stypendyści Burmistrza Gminy Wołów
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Rekordowy budżet inwestycyjny
Kontynuujemy dobrą passę!

Tegoroczny budżet Gminy 
Wołów to z pewnością budżet 
kontynuacji. W tym roku 
rekordowa kwota na wydatki 
majątkowe – w tym wydatki 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
wyniesie aż 68 875 316,32 zł. 
To o ponad 27 milionów złotych 
więcej niż w 2021 roku.

Nasz tegoroczny budżet opierać 
się będzie na zmianach strate-
gicznych w zakresie komunika-

cji, ochrony zdrowia i ochrony środo-
wiska. Będzie budżetem kontynuacji 
w zakresie planowanych do uzyskania 
dochodów majątkowych i realizowa-
nych zadań inwestycyjnych. W samym 
2021 roku Gmina Wołów pozyskała 
ponad 27 milionów złotych na inwe-
stycje, których realizacja będzie trwać 
również w roku bieżącym.

Wykaz zadań w 2022 roku

Wśród inwestycji drogowych najważ-
niejszymi będą budowa śródmiejskie-
go obejścia Wołowa wraz z wiaduktem 
nad linią kolejową nr 273 oraz prze-
budowa drogi wojewódzkiej nr 338 
w Wołowie. Zgodnie z deklaracją bur-
mistrza Dariusza Chmury, w tym roku 
do budżetu wpisana będzie również 
kontynuacja przebudowy dróg na osie-
dlu Wichrowe Wzgórza w Wołowie 
oraz przy ul. Zaułek Zielony. Na tere-
nach wiejskich będzie to m.in. budowa 
chodnika przy ul. Jasnej w Mojęcicach, 

Nazwa zadania Kwota zadania

Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie 10 050 000 zł

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w Miejscowości Warzęgowo- dokumentacja projektowa 29 520 zł

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku pomiędzy ul. Szkolną a Wiśniową w m. Mojęcice 150 000 zł

Budowa chodnika w m. Rudno przy drodze wojewódzkiej nr 338- opracowanie dokumentacji projektowej 200 000 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku Wołów-Stary Wołów- dokumentacja projektowa 56 211 zł

Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów wraz z fragmentem ciągu pieszo rowerowego 
w pasie drogi wojewódzkiej nr 338 na działce 581/1 AM-3, obręb Lubiąż

44 895 zł

Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości poprawiających bezpieczeństwo pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 388 na terenie Gminy Wołów w miejscowościach Stary Wołów, Mojęcice i Lubiąż

120 000 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów – ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska 14 778 416 zł

Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości będące własnością 
Gminy Wołów w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów – ul. Kościuszki, Leśna, 
Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska od km 13+997 do km 18+787”

610 000 zł

Budowa chodnika w ciągu ul. Jasnej w miejscowości Mojęcice 900 000 zł

Budowa dróg na ul. Bocianiej, Sokolej, Kruczej, Skowronkowej i Gołębiej w Wołowie- opracowanie dokumentacji projektowej 200 000 zł

Budowa śródmiejskiego obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 (zaprojektuj 
i zbuduj) – finansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

6 750 000 zł

Budowa śródmiejskiego obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 (zaprojektuj i zbuduj) – wkład własny 30 750 zł

Modernizacja drogi gminnej w Krzydlinie Wielkiej dz. nr 351, 352 AM2- opracowanie dokumentacji projektowej 100 000 zł

Modernizacja wewnętrznej drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 168, 171/1, 171/2 
AM-1 i 295 AM-2, obręb Stobno- opracowanie dokumentacji projektowej

50 000 zł

Modernizacje i przebudowy dróg gminnych i ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Wołów 2 000 000 zł

Organizacja ruchu na terenie Gminy Wołów 300 000 zł

Parking na terenie gminnym przy ul. Trzebnickiej w Wołowie 80 000 zł

Przebudowa drogi w ciągu ul. Mickiewicza w Lubiążu 120 000 zł

Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej i Słonecznej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu – dokumentacja 180 000 zł

Przebudowa ul. Krótkiej w Lubiążu 460 000 zł

Przebudowa ul. Piaskowej w m. Lubiąż 350 000 zł

Remont nawierzchni drogowej i adaptacja terenu pod miejsca parkingowe w rejonie działek nr 29/10, 29/13, 
29/19 i 29/20 AM-30, obręb Wołów-Miasto- opracowanie dokumentacji projektowej

40 000 zł

Wykonanie nawierzchni na ciągach pieszo-jezdnych na terenie miasta Wołowa 299 000 zł

Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej 
infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej

637 500 zł

Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej 
infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej

112 500 zł

Nabycie działki nr 106/12 AM 1 w Ratajach (pow. 0,0202 ha) 9 000 zł

Nabycie działki nr 29/1, 29/2, 29/4, 29/5 AM 32 (pow. łączna 0,0865 ha) 70 000 zł

Nabycie działki nr 376/30 AM 1 (pow. 0,0125 ha) 6 250 zł

Nabycie działki nr 4 AM 38 w Wołowie (pow. 0,1565 ha) 120 000 zł

Nabycie działki nr 784 AM 3 w Lubiążu (pow. 0,0600 ha) 20 000 zł

Wykupy działek pod drogi publiczne na terenie Gminy Wołów 464 000 zł

Spłata zadłużenia z tytułu porozumienia z KOWR działek nr 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/2, 2/3 i 4, AM-49, ob.0001 Wołów o łącznej pow. 0,8107 ha 50 901,01 zł

Budowa Budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu 1 484 784 zł

Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole „Chatka 
Puchatka” w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie

540 000 zł

Remont budynku mieszkalnego w m. Lubiąż przy ul. Willmanna 26 872 344,03 zł

Rewitalizacja starego miasta w Wołowie – dokumentacja projektowa 150 000 zł

Uzupełnienie elementów małej architektury 400 000 zł

Wykonanie kontenerów sanitarnych na terenie Wołowa 132 000 zł

Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów – Wołowski 
Ośrodek Kultury- filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu

950 000 zł

Opracowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów oraz zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

381 000 zł

Gminny Program Rewitalizacji 55 000 zł

Strategia Rozwoju Gminy 55 000 zł

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie 45 000 zł

Budowa monitoringu w Gminie Wołów 30 000 zł

Budowa budynku remizy strażackiej w Krzydlinie Małej – finansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 171 426,50 zł

Budowa budynku remizy strażackiej w Warzęgowie – finansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 240 344,50 zł

Budowa budynku remizy strażackiej w Warzęgowie – finansowanie zadania ze środków własnych 250 000 zł

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 755 944,40 zł

Projekt „Laboratorium przyszłości” – SP LUBIĄŻ 12 490 zł

Modernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu – finansowanie zadania ze środków własnych 718 793,03 zł

Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o o. 1 500 000 zł

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Bożeń 5 250 000 zł

Przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Bocianiej- finansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 39 671,10 zł

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów – uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych 3 348 570 zł

Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp z o o. 1 000 000 zł

Modernizacja terenów zielonych na terenie Gminy Wołów 200 000 zł

Poprawa stanu powierzchni w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)

66 432 zł

Budowa oświetlenia drogowego w Wołowie – ul. Zaułek Zielony 23 739 zł

Budowa oświetlenia drogowego w Wołowie na ul. Ścinawskiej i Sosnowej oraz w Mikorzycach i Sławowicach w ramach DFPR 2021 251 000 zł

Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Wołów 500 000 zł

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie 
Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Mieście Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice

7 071 519,88 zł

Analiza stanu technicznego szkieletu stalowego hali zlokalizowanej na działce nr 12/15 AM-40, obręb Wołów- 
Miasto w celu powtórnego wbudowania na działce nr 110 AM-43, obręb Wołów-Miasto

120 000 zł

Modernizacja i wykonanie Skate Parków na terenie Gminy Wołów 200 000 zł

Zagospodarowanie wejścia frontowego na Stadionie Miejskim przy ul. Trzebnickiej w Wołowie 200 000 zł

Modernizacja basenu miejskiego w Wołowie 900 000 zł

Modernizacja hali sportowej przy ul. Panieńskiej w Wołowie – etap 1 150 000 zł

Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Trzebnickiej w Wołowie 120 000 zł

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem zadań 
inwestycyjnych w 2022 roku:

dokumentacja na budowę chodnika 
w Rudnie, przebudowa ul. Krótkiej, 
Piaskowej i Mickiewicza w Lubiążu.

W zakresie ochrony zdrowia z pew-
nością największym zadaniem realizo-
wanym przez nasz samorząd będzie 
budowa specjalistycznej przychodni 
przy ul. Kościuszki w Wołowie. Gmina 
Wołów w dalszym ciągu będzie moder-
nizować Wiejski Ośrodek Zdrowia, 
w którym w tym roku zostanie wybu-
dowana winda.

W tym roku w ramach poprawy 
bezpieczeństwa zostaną wybudowa-
ne dwie remizy strażackie: w Warzę-
gowie oraz Krzydlinie Małej, jak rów-
nież będzie przeprowadzony montaż 
radarowych wyświetlaczy prędkości 
poprawiających bezpieczeństwo pie-
szych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
388 na terenie Gminy Wołów w miej-
scowościach Stary Wołów, Mojęcice 
i Lubiąż.

Nie zabraknie inwestycji związa-
nych ze sportem, rekreacją i turysty-
ką. W Lubiążu zostanie wybudowa-
na marina na Odrze, zostanie również 
wybudowany ostatni odcinek ścieżki 
rowerowej Wołów – Lubiąż. W Wołowie 
zaś modernizację przejdzie basen miej-
ski i zostaną przeprowadzone pierwsze 
prace mające na celu remont budyn-
ku hali sportowej przy ul. Panieńskiej.
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Wołów 67. wśród 267 
miast powiatowych

Prestiżowe pismo samorządu 
terytorialnego „Wspólnota” 
publikuje co roku ranking 
„Liderzy inwestycji”, w którym 
publikowane są wydatki 
inwestycyjne w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca.

W najnowszym rankingu miast 
powiatowych Wołów upla-
sował się na 67. miejscu 

na 267 miast powiatowych z całej 
Polski. W przeliczeniu na jednego 
mieszkańca nasze miasto w latach 
2018‒2020 wydało na inwesty-
cje 952,69 zł. Tym samym Wołów 
prześcignął większość sąsiadujących 
miast.

Sprawdziliśmy, jak w rankingu 
wypadły miasta z naszej okolicy: ● 
Legnica (kategoria „miasta na pra-
wach powiatu) – 1 004,08 zł, ● 
Trzebnica (kategoria „miasto powia-
towe”) – 980,90 zł, ● Brzeg Dolny 
(kategoria „miasta inne”) – 941,28 zł, 
● Oborniki Śląskie (kategoria „mia-
sta inne”) – 906,99 zł, ● Środa Ślą-
ska (kategoria „miasto powiatowe”) 
– 899,82 zł, ● Góra (kategoria „mia-
sto powiatowe”) – 792,84 zł, ● Ole-
śnica (kategoria „miasto powiatowe”) 

– 788,49 zł, ● Milicz (kategoria „mia-
sto powiatowe”) – 758,69 zł, ● Lubin 

(kategoria „miasto powiatowe”) – 
675,49 zł.

Zgłoś nam problem lub awarię
Już ponad 3 000 użytkowników 
korzysta z aplikacji BLISKO. Dzięki 
niej każdy mieszkaniec może 
w łatwy sposób zgłosić nam 
problem z niedziałającą latarnią, czy 
przewróconym znakiem drogowym.

Aplikacja BLISKO pozwala na otrzy-
mywanie najważniejszych infor-
macji dotyczących Gminy Wołów. 

Oprócz samych wiadomości doty-
czących utrudnień i awarii, alertów 
pogodowych, aktualności, każdy 
mieszkaniec może sprawdzić harmo-
nogram odbioru odpadów, upewnić 
się, czy w prawidłowy sposób segre-
guje śmieci (służy do tego specjalna 
wyszukiwarka w module Gospodar-
ka Odpadami).

Dodatkową i bardzo przydatną 
opcją jest możliwość napisania do nas 
wiadomości. Dzięki dotychczas pro-
wadzonej komunikacji z mieszkań-
cami otrzymywaliśmy dziesiątki 
zgłoszeń dotyczących konieczności 

naprawy dróg, usunięcia powalo-
nych drzew czy też niedziałających 
latarni i powalonych znaków dro-
gowych. Każda ze spraw kierowana 
jest do odpowiedniej jednostki Gminy 

Wołów lub wydziału Urzędu Miejskie-
go w Wołowie.

Dziękujemy za dotychczasowy kon-
takt i zachęcamy do pobrania aplikacji 
BLISKO, by być na bieżąco.

Będzie nowocześnie 
i ekologicznie
Gmina Wołów pozyskała 
5 milionów złotych 
w ramach programu 
Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład na przebudowę 
oczyszczalni ścieków 
w Bożeniu oraz w Wołowie.

Dotychczasowa oczyszczalnia 
ścieków w Bożeniu powsta-
ła w  połowie lat 80-tych 

i obsługiwała jedynie osiedle pra-
cowników PGR. Wykonana w starej 
technologii składała się z osadni-
ka wstępnego i stawów stabiliza-
cyjnych, co emitowało często nie-
przyjemne zapachy. Zarząd PWK, 
które zarządza obiektem oba-
wiał się, że po kolejnych zmia-
nach w prawie ochrony środowi-
ska może się okazać, że obiekt nie 
spełnia wymogów. Nowa oczysz-
czalnia ścieków w Bożeniu będzie 
nowoczesnym obiektem, spełniają-
cym najwyższe standardy ochrony 
środowiska. Cały proces przetwa-
rzania osadów odbywać się będzie 
w układzie zamkniętym, herme-
tycznym. Całość procesów zostanie 
zautomatyzowana, a monitorowanie 
działania i sterowanie odbywać się 
będzie z Wołowa. Dzięki budowie 
nowego obiektu docelowo powsta-
je możliwość wykonania sieci kana-
lizacyjnej dla miejscowości Bożeń, 

o finansowanie której spółka zabie-
gać będzie w przyszłości w ramach 
programów europejskich.

Powstanie nowego obiektu 
wymusza modernizację wołow-
skiej oczyszczalni, która osiągnę-
ła już maksimum możliwości prze-
twarzania osadów. Do tej pory 
osady z wołowskiej oczyszczalni, 
tak jak i okolicznych miejscowo-
ści, były wykorzystywane rolni-
czo, na co uskarżali się mieszkań-
cy. Dzięki zakupowi nowoczesnej 
instalacji będzie powstawał osad 
w formie zhigienizowanej i zgra-
nulowanej, całkowicie bezzapacho-
wej. Po otrzymaniu stosownych cer-
tyfikatów będzie sprzedawany jako 
nawóz rolniczy.

– Całość naszego działania wpi-
suje się w hasło Zielonego Wołowa 
– które wyznaczył nam burmistrz 
Dariusz Chmura. – Na nowocze-
snych rozwiązaniach skorzysta nie 
tylko nasze środowisko naturalne, 
ale przede wszystkim mieszkańcy, 
którzy uskarżali się na dotychcza-
sowy sposób wykorzystania osa-
dów – komentuje Rafał Borzyń-
ski, prezes PWK. Warto zaznaczyć, 
że nowa infrastruktura zasilana 
będzie poprzez panele fotowolta-
iczne. Tylko na terenie oczyszczal-
ni w Wołowie planuje się budowę 
instalacji fotowoltaicznych o mocy 
prawie 100 kW.

Letni harmonogram 
przedszkoli
Prezentujemy harmonogram pracy 
przedszkoli w Wołowie w okresie letnim.

Informujemy, że

• Od 01.07.2022 r. do 22.07.2022 r. pracują 
oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej 
nr 2 („Słoneczko” oraz „Chatka Puchatka” mają 
bowiem urlop).

• Od 25.07.2022 r. do 12.08.2022 r. pracu-
je Przedszkole nr 2 „Słoneczko” (Szkoła Pod-
stawowa nr 2 oraz „Chatka Puchatka” mają 
urlop).

• Z kolei od 16.08.2022 r. do 31.08.2022 r. pra-
cuje Przedszkole nr 1 „Chatka Puchat-
ka” („Słoneczko” oraz Szkoła podstawowa nr 
2 mają urlop).
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Platforma konsultacji 
społecznych

Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Gminy Wołów 
do skorzystania z nowej 
platformy konsultacje.wolow.pl.

N owy system Konsultacji Spo-
łecznych ma ułatwić naszej 
społeczności wpływ na proce-

sy legislacyjne zachodzące w Gminie 
Wołów, czyli wpływ na pracę nasze-
go samorządu i podejmowane przez 
niego decyzje. Oprócz możliwości 
wzięcia udziału w ogłaszanych przez 
nasz samorząd konsultacjach, każdy 
mieszkaniec może również skorzystać 
z opcji złożenia petycji on-line.

Do tej pory za pośrednictwem 
platformy przeprowadzone zostały 
konsultacje społeczne mieszkańców 
Gminy Wołów dotyczące założeń 
Programu Funkcjonalno – Użytko-
wego zadania „Budowa Przychodni 
Specjalistycznej w Wołowie” oraz 
konsultacje w sprawie Programu 
współpracy Gminy Wołów z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art 
3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, na rok 
2022.

Wspólnie budujmy społeczeństwo 
obywatelskie Gminy Wołów!

Cyfrowa Gmina Wołów

Nasz samorząd otrzymał 
ponad 660 tysięcy złotych 
na wsparcie rozwoju cyfrowego.

D ofinansowanie w  kwocie 
669 540 zł zostanie przezna-
czone na modernizację infra-

struktury teleinformatycznej w Urzę-
dzie Miejskim w Wołowie.

W ramach inwestycji przewidzia-
no realizację wydatków bezpośrednio 
wpisujących się w zadania opisane 
w trzech z czterech obszarów mery-
torycznych, określonych w regula-
minie konkursu grantowego Cyfro-
wa Gmina. Są to: cyfryzacja urzędów 
jednostek samorządu terytorialne-
go, edukacja Cyfrowa dla jednostek 

samorządu terytorialnego, cyberbez-
pieczeństwo. 

Inwestycja skupia się głównie 
na rozbudowie potencjału cyfrowe-
go, uruchomieniu systemu pracy 
zdalnej, podniesieniu poziomu 
cyberbezpieczeństwa oraz edukacji 
pracowników przez realizację nastę-
pujących działań: uruchomienie sys-
temu pracy zdalnej dla jednostek 
organizacyjnych przez rozbudowę 
istniejącego systemu elektronicz-
nego zarządzania dokumentacją, 
uruchomienie e-usług publicznych 
przez urząd w zakresie elektroniza-
cji mechanizmów partycypacji spo-
łecznej, doposażenie serwerowni 
OPS w zakresie przełączników sie-
ciowych, serwera, urządzenia NAS 

Biuro paszportowe 
w Wołowie?

Gmina Wołów podjęła się 
inicjatywy utworzenia biura 
paszportowego w Urzędzie 
Miejskim w Wołowie.

T o, że biuro paszportowe jest 
potrzebne w stolicy naszego 
powiatu, potwierdziły setki inter-

nautów, którzy głosowali w sondzie 
przygotowanej przez lokalny tygodnik 
„Kurier Gmin” i którzy kierowali słowa 
poparcia dla tego pomysłu w naszych 
mediach społecznościowych.

– Ze względu na brak zainte-
resowania utworzeniem biura 

przez Janusza Dziarskiego, staro-
stę powiatu wołowskiego, który 
stwierdził, że jest to „zbędny luk-
sus”, postanowiłem, że Gmina 
Wołów rozpocznie procedury, 
by biuro powstało w Urzędzie Miej-
skim w Wołowie – wyjaśnia Dariusz 
Chmura, burmistrz Gminy Wołów. – 
Stosowna dokumentacja została już 
złożona, czekamy na decyzję mini-
sterstwa.

Zgodnie z założeniem paszport 
można byłoby wyrobić przycho-
dząc do stanowiska umiejscowio-
nego w Biurze Dowodów Osobistych 
Urzędu Miejskiego w Wołowie.

i UPS oraz szafy serwerowej. Inwe-
stycja obejmie także ujednolicenie 
środowiska oprogramowania serwe-
rowego dla części serwerów w urzę-
dzie wraz z usługami informatyczny-
mi migracji danych tychże systemów 
oraz usługi informatyczne wdroże-
nia środowiska IT w OPS. 

W ramach projektu przewiduje 
się również doposażenie stanowisk 
pracowników jednostek organiza-
cyjnych poprzez zakup stacji robo-
czych, urządzeń wielofunkcyjnych 
oraz skanerów. Dodatkowo w ramach 
przedmiotowej inwestycji przewi-
dziano realizację usług szkolenio-
wych w zakresie podstawowych 
aspektów cyberbezpieczeństwa dla 
urzędników i pracowników jednostek 
organizacyjnych mających na celu 
podniesienie świadomości zagrożeń 
oraz umiejętności przeciwdziałania 
im w cyfrowym świecie, szkolenia 
on-line i stacjonarne dla pracowni-
ków urzędu i jego jednostek organi-
zacyjnych w zakresie obsługi opro-
gramowania oraz szkolenia dla kadry 
IT w zakresie obsługi sprzętu i opro-
gramowania. 

W ramach obszaru „cyberbezpie-
czeństwo” przewidziano obligato-
ryjny zakup usługi przeprowadzenia 
diagnozy bezpieczeństwa dla urzę-
du oraz OPS, zakup urządzenia UTM 
dla OPS, zakup oprogramowania spe-
cjalistycznego w zakresie zarządza-
nia zasobami IT (OPS) oraz w zakre-
sie centralizacji logów w urzędzie, 
a także przewidziano dodatkowe 
usługi doradcze dotyczące wsparcia 
urzędu w zakresie oceny zapotrze-
bowania JST w zakresie wydatków 
w ramach grantu oraz przygotowa-
nia opisów przedmiotu zamówienia 
na etapie realizacji grantu.

Nowy wóz bojowy

W styczniu Komenda 
Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Wołowie 
otrzymała nowy pojazd.

W e Wrocławiu, 17 stycznia, 
podczas uroczystej odprawy 
w Komendzie Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej nastą-
piło oficjalne przekazanie wozu 

strażackiego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Woło-
wie. W odprawie uczestniczył star-
szy brygadier Wojciech Maciejewski, 
komendant KPPSP w Wołowie oraz 
Krzysztof Olejarnik z Urzędu Miej-
skiego w Wołowie.

Gmina Wołów przekazała kwotę 
20 000 zł na jej zakup. Podczas 
odprawy obecna była marszałek 
Sejmu Elżbieta Witek. Przekazany 

pojazd posiada funkcję do ogranicze-
nia stref skażeń chemicznych i ekolo-
gicznych. Cieszymy się, że straż pożar-
na sukcesywnie unowocześnia swoją 
flotę. Życzymy samych udanych akcji 
ratowniczo-gaśniczych.

Warto inwestować 
w bezpieczeństwo

To, jak ważne jest wyposażanie 
Ochotniczych Straży Pożarnych i jed-
nostki Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w nowe wozy bojowe 
oraz sprzęt, przekonaliśmy się nie-
dawno kilkukrotnie, kiedy na terenie 
Gminy Wołów dochodziło do poważ-
nych w skutkach pożarów, m.in. 
w miejscowości Bożeń czy Lubiążu. 
Oprócz tego nasze jednostki są dys-
ponowane do zdarzeń poza tere-
nem powiatu wołowskiego. 14 lute-
go o godzinie 12:22 jednostka OSP 
z Krzydliny Wielkiej została zadys-
ponowana do pożaru hal magazy-
nowych w miejscu dawnego zakładu 
Pollena w Ścinawie. Pożarem objęte 
były dwa magazyny, z czego jeden 
się zawalił.
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Budowa 
przychodni: 
niebawem przetarg

Gmina Wołów wybuduje nową 
specjalistyczną przychodnię przy ul. 
Kościuszki w Wołowie. Na to zadanie 
nasz samorząd otrzymał niedawno 
dofinansowanie z programu 
Polski Ład. W najbliższym czasie 
zostanie ogłoszony przetarg.

Według wcześniejszych zało-
żeń specjalistyczna przychod-
nia miała być wybudowana 

przy ul. Poznańskiej 8, jednak w tym 
miejscu, na wniosek mieszkańców, 
powstanie obszerny parking. Przy oka-
zji zostaną wyburzone stare pawilony 
handlowe. Przychodnia zostanie umiej-
scowiona przy ul. Kościuszki, na wyku-
pionym przez gminę terenie po daw-
nym tartaku. Nowa lokalizacja daje 
więcej możliwości, również w kwe-
stii udostępnienia miejsc postojowych. 
Przebudowana droga wojewódzka nr 
338 i wybudowany ciąg pieszo – rowe-
rowy oraz wiadukt zapewni dogodną 
komunikację.

– Obecnie został zakończony już 
etap uzgodnień technicznych oraz 

konsultacje z technologiem medycz-
nym – informuje Dariusz Chmura, 
burmistrz Gminy Wołów. – Jesteśmy 
zatem gotowi do ogłoszenia postę-
powania przetargowego. Otrzymane 
dofinansowanie na budowę przychod-
ni oznacza, że rząd również dostrzega 
potrzeby naszego samorządu w zakre-
sie ochrony zdrowia mieszkańców 
Gminy Wołów, w tym zapewnienia 
im dostępu do szybkiej diagnostyki. 
To sygnał, że jako samorząd idziemy 
w dobrym kierunku.

W budżecie Gminy Wołów na 2022 
rok na powyższe przedsięwzięcie 
została wpisana kwota 10,5 miliona 
złotych. Powstanie obiekt o łącznej 
powierzchni 667 metrów kwadrato-
wych. Gminna przychodnia w znacz-
nym stopniu zwiększy dostępność 
do usług medycznych, w tym przede 
wszystkim szeroko pojętej diagnosty-
ki, która jest kluczowa w dalszych eta-
pach leczenia. W nowym podmiocie 
medycznym gmina stawiać będzie 
na dostęp do specjalistów, którzy 
do dyspozycji otrzymają nowocze-
sny sprzęt medyczny.

Prace w Wiejskim 
Ośrodku Zdrowia
Trwają prace nad 
unowocześnieniem budynku 
Wiejskiego Ośrodka 
Zdrowia w Lubiążu.

P ierwszy etap modernizacji WOZ 
polegał na remoncie elewa-
cji i wymianie stolarki. Zada-

nie to wykonywała firma OLMAX 
z Wołowa i było ono w 100% sfi-
nansowane ze środków Państwowe-
go Funduszu Celowego – Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w kwo-
cie 198 227,76 zł.

Drugi etap prac to  inwestycja 
„Kotłownia węglowa, instalacja cen-
tralnego ogrzewania i instalacje wodo-
ciągowe”, finansowana ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

w ramach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych – 344 400,00 zł. Pod 
koniec ubiegłego roku w kotłowni 
ośrodka został zamontowany piec pią-
tej generacji na paliwo stałe.

Będzie podnośnik  
dla osób 
niepełnosprawnych

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku 
Gmina Wołów ogłosiła przetarg 
na zadanie „Budowa podnośnika – 
platformy dla osób niepełnospraw-
nych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia 
w Lubiążu”. W wyniku przeprowadzo-
nego postępowania został wyłoniony 
wykonawca, firma ZME BAJPAX Sp. 
z o.o. z Nieznanic. Zadanie opiewa 
na kwotę 165 862,68 zł.

Trwa postępowanie 
administracyjne

Urząd Miejski w Wołowie 
prowadzi postępowanie 
administracyjne w sprawie 
nielegalnego składowania 
odpadów w miejscowości 
Wróblewo. Na terenie wsi został 
zamontowany monitoring. 
Koszt usunięcia śmieci został 
oszacowany na 600 000 zł.

S prawa jest poważna. W miejsco-
wości Wróblewo, na prywatnym 
terenie, były zwożone nielegalnie 

odpady komunalne. Pod koniec wrze-
śnia ubiegłego roku do Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu został skierowany ano-
nimowy wniosek informujący o zaist-
niałym procederze. Nasz samorząd 

jest w stałym kontakcie z WIOŚ, który 
nadzorował powyższe postępowanie. 
Ponadto pracownicy Wydziału Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go w Wołowie oraz funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej Policji w Woło-
wie uczestniczyli w wizji lokalnej, 
w trakcie której stwierdzono występo-
wanie ogromnej ilości odpadów: 500 
metrów sześciennych śmieci znajdują-
cych się przed stodołą, również przed 
budynkiem mieszkalnym jak i przed 
budynkiem gospodarczym. Były to prze-
sortowane i sprasowane tworzywa 
sztuczne i opakowaniowe oraz opony, 
kleje, zaprawy murarskie, pojemniki 
z mieszaną substancją oleistą, odpa-
dy budowlane w tym duże ilości styro-
pianu, pojemniki z masą bitumiczno – 
asfaltową, puszki po farbach.

WIOŚ złożył zawiadomienie 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Wołowie o możliwości popełnienia 
przestępstwa z artykułu 183 Kodeksu 
Karnego, a sprawę przejęła prokuratu-
ra. W dniu 1 listopada o godzinie 18:57 
trafiło do Urzędu Miejskiego w Wołowie 
oficjalne pismo skierowane przez system 
elektroniczny, w którym WIOŚ zwró-
cił się do nas o podjęcie niezwłocznych 
działań w ramach posiadanych przez 
Gminę kompetencji. Dlatego też 2 listo-
pada burmistrz Gminy Wołów Dariusz 
Chmura udał się do Wróblewa, gdzie 
wspólnie z prezesem Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Wołowie Bar-
toszem Granatem i Agnieszką Krupą, kie-
rownik Wydziału Środowiska i Leśnic-
twa ustalili szczegóły dalszych działań. 
Dodatkowo, w celach prewencyjnych, 
został zamontowany monitoring na tere-
nie wsi. Koszt usunięcia odpadów z Wró-
blewa został oszacowany na 600 000 zł.

– Urząd Miejski prowadzi nadal 
postępowanie administracyjne w celu 
wydania decyzji na usunięcie odpa-
dów – informuje Agnieszka Krupa. Jak 
dodała kierownik wydziału, obecnie nie 
odnotowuje się kolejnych dostaw śmieci 
do Wróblewa. Miejmy nadzieję, że pro-
ceder zakończył się na dobre.

– Nie będziemy tolerować dzia-
łań, które w sposób realny wpływają 
na zagrożenie ekologiczne. Podjęliśmy 
stanowcze kroki, by zapobiec kontynu-
owaniu powyższego procederu. Z tego 
miejsca apeluję do mieszkańców, 
by informowali Wydział Środowiska 
i Rolnictwa o wszystkich nielegalnych 
składowiskach odpadów na naszym 
terenie. Dzięki takiej współpracy wie-
rzę, że szybciej pozbędziemy się proble-
mu dzikich wysypisk – mówi Dariusz 
Chmura, burmistrz Gminy Wołów..

Prace projektowe w toku

Spółka Pro-Tra Building prowadzi 
prace projektowe w związku 
z budową wiaduktu kolejowego 
w Wołowie wraz ze Śródmiejskim 
Obejściem Wołowa.

J ak pisaliśmy w ubiegłym wydaniu 
Informatora, Gmina Wołów pod-
pisała umowę na zaprojektowa-

nie oraz wybudowanie wiaduktu kole-
jowego w Wołowie oraz powiązanej 
z nim infrastruktury. Obecnie trwają 
uzgodnienia dotyczące prac projekto-
wych prowadzonych przez wykonaw-
cę ze spółką PKP.

Wiadukt będzie budowany kilka-
set metrów od przejazdu kolejowe-
go na ul. Leśnej, w kierunku Łoso-
siowic. Wjazd zostanie zaplanowany 

od strony tartaku i skrzyżowania ulic 
Kościuszki – Leśna. Śródmiejskie Obej-
ście Wołowa, zintegrowane z wiaduk-
tem, będzie prowadzić przez teren 
ogródków działkowych i połączy się 
z rondem Canteleu przy ul. Korze-
niowskiego.

W zakres inwestycji wchodzi m.
in. budowa nowej jezdni, budo-
wa wiaduktu, przebudowa istnieją-
cych skrzyżowań, budowa chodni-
ków i ciągu pieszo – rowerowego, 
odwodnienia, oświetlenia ulicznego, 
przepustów oraz przebudowa koli-
dującego uzbrojenia. Termin realiza-
cji inwestycji będzie zależny od prac 
projektowych po stronie wykonaw-
cy, a  także uzyskania wszelkich 
uzgodnień wymaganych prawem. 
Celem jest, aby mieszkańcy mogli 

użytkować wiadukt i ŚOW pod koniec 
2023 roku.

Gmina Wołów otrzymała 20 000 
000 złotych na budowę wiaduktu 
kolejowego wraz ze Śródmiejskim 
Obejściem Wołowa w ramach konkur-
su Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. To największa kwota przy-
znanego dofinansowania w aktualnym 
naborze wniosków z Dolnego Śląska. 
Ze względu na to, że w postępowaniu 
przetargowym najniższa oferta opie-
wała na kwotę 21 033 000 złotych, 
większość radnych Rady Miejskiej 
w Wołowie 9 lipca podjęła uchwa-
łę zmieniającą Wieloletnią Progno-
zę Finansową Gminy Wołów na lata 
2021 – 2035, tym samym uchwalając 
dodatkową kwotę 1 033 000 zł na zre-
alizowanie powyższej inwestycji.

Za zmianami w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej głosowali radni: 
Jan Tomków, Robert Stępień, Małgo-
rzata Hermaszewska, Wiesława Sawa, 
Marcin Malinowski, Waldemar Ruto-
wicz, Barbara Jagodzińska, Marta 
Mosiek, Janusz Czarnowski, Marian 
Szpak, Janusz Wygoda, Krzysztof 
Mucha, Krystyna Paszkowska, Łukasz 
Ciołek, Grzegorz Tymczyszyn.

Od głosu wstrzymali się wówczas: 
Paweł Czarny, Zenon Bujacz, Barba-
ra Świątek, Grażyna Racka, Agniesz-
ka Łukaszewska.
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Od 1 stycznia wnioski 
o 500+ do ZUS

Od 1 stycznia tego roku 
świadczenie wychowawcze, 
które jest realizowane 
z rządowego programu „Rodzina 
500+” przechodzi do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

P rawo do świadczenia wycho-
wawczego ZUS ustali na tzw. 
okres świadczeniowy, który 

trwa od 1 czerwca danego roku 
do 31 maja roku następnego. ZUS 
będzie stopniowo przejmował reali-
zację programu „Rodzina 500+”. 
Oznacza to przyjmowanie wnio-
sków na nowe świadczenia i ich 
wypłacanie. Natomiast gminy będą 

kontynuowały wypłaty przyzna-
nych już świadczeń do końca okre-
su, na jaki zostały przyznane, czyli 
do 31 maja 2022 r. Od 2022 r. aby 
otrzymać świadczenie wychowaw-
cze należy złożyć do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych wniosek tylko 
w formie elektronicznej. Nowelizacja 
ustawy przenosi ustalanie uprawnień 
do świadczenia wychowawczego oraz 
jego wypłatę z gmin do ZUS. Zmienia 
się także sposób wypłaty świadczenia. 
Zgodnie z nowelizacją świadczenia 
będą wypłacane wyłącznie bezgotów-
kowo na wskazany przez wniosko-
dawcę numer rachunku bankowego.

• Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

Nowa remiza w Warzęgowie

Budowa remizy w tej miejscowości 
staje się faktem. Został 
już wyłoniony wykonawca 
na realizację powyższego zadania.

D ariusz Chmura – burmistrz 
Gminy Wołów wraz z radnym 
Powiatu Wołowskiego Barto-

szem Granatem na zaproszenie soł-
tysa wsi Warzęgowo Krzysztofa Mola 
i radnego Rady Miejskiej w Wołowie 
Krzysztofa Muchy odwiedzili niedaw-
no Warzęgowo. Spotkanie dotyczyło 
budowy Remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Warzęgowie. W budżecie 
Gminy Wołów zaplanowano na ten cel 
427 148,87 zł. Wykonawcą wyłonio-
nym w przetargu jest firma DAR-BET. 
Mieszkańcy czekali na budowę remi-
zy blisko 14 lat. Dziś dzięki wspól-
nym działaniom społeczności lokalnej 
oraz Gminy Wołów staje się to faktem. 
W budżecie Gminy Wołów zostały 

także zabezpieczone środki na budo-
wę remizy strażackiej w Krzydlinie 
Małej, z funduszu przeciwdziałania 
COVID-19 w kwocie 171 426,50 zł.

– Bezpieczeństwo mieszkańców jest 
niezwykle ważne dla naszego samo-
rządu. To, jak ważne jest posiadanie 
nowoczesnych wozów, inwestowanie 
w infrastrukturę związaną z funkcjo-
nowaniem ochotniczych straży pożar-
nych widzimy na co dzień, gdy dzie-
je się ludzka krzywda – mówi Dariusz 
Chmura, burmistrz Gminy Wołów.

– Chciałbym podziękować panu 
burmistrzowi za wpisanie tej inwesty-
cji do budżetu – mówił podczas spo-
tkania radny Krzysztof Mucha.

Teren budowy został już przekaza-
ny wykonawcy. W budżecie Gminy 
Wołów zostały także zabezpieczone 
środki na budowę remizy strażackiej 
w Krzydlinie Małej, z funduszu prze-
ciwdziałania COVID-19 w kwocie 171 
426,50 zł.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe
Przypominamy, że od 1 lipca 
2021 roku w całym kraju 
rozpoczął się proces składania 
deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB), 
który ma na celu zebranie 
wszystkich danych dotyczących 
źródeł ciepła i spalania paliw 
w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych.

K ażdy budynek, który posia-
da źródło ciepła lub spalania 
paliw do 1 MW, należy zgłosić 

wypełniając odpowiednią deklara-
cję. Deklarację można złożyć samo-
dzielnie, bez wychodzenia z domu 

– aby to zrobić należy posiadać Pro-
fil Zaufany albo podpis elektronicz-
ny. Wejdź na stronę www.zone.gunb.
gov.pl naciśnij -> złóż deklarację <- 
wypełnij ją i wyślij. Złożenie dekla-
racji jest obowiązkowe!

Mieszkańcy, którzy nie mają dostę-
pu do Internetu albo podpisu elek-
tronicznego, wypełnioną deklarację 
mogą złożyć osobiście w Urzędzie 
Miejskim w Wołowie lub przesłać 
pocztą na adres Urzędu, za pośred-
nictwem którego dane zostaną 
przekazane do CEEB. Podmiotami 
zobowiązanymi do złożenia dekla-
racji są właściciele oraz zarządcy 
lokali/budynków, w których znaj-
duje się źródło ciepła i spalania 

paliw. Na złożenie deklaracji dla 
budynków istniejących wyznaczo-
no termin do 12 miesięcy – licząc 
od dnia 1 lipca 2021 r. Urząd Miejski 
w Wołowie uprzejmie prosi o jak naj-
szybsze składanie deklaracji. W przy-
padku nowych obiektów, w których 
źródło ciepła zostanie zainstalowa-
ne po 1 lipca 2021 roku, deklarację 
należy złożyć w ciągu 14 dni od daty 
jego uruchomienia.

Zachęcamy  
do kontaktu:

Urząd Miejski w Wołowie 
tel. 71 319 13 21 lub 71 319 13 12  
e-mail: wsr@wolow.pl

Ruszył Bank ŻywnościMiejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wołowie informuje, 
że jest możliwość skorzystania 
z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 
współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym w Podprogramie 
2020 – Podprogram 2021.

P rzyznanie Pomocy Żywnościo-
wej PO PŻ wymaga bieżącej 
weryfikacji dochodów. W przy-

padku, gdy aktualna sytuacja docho-
dowa i życiowa rodziny nie jest znana 

OPS (brak aktualnego wywiadu środo-
wiskowego) konieczny będzie kontakt 
z pracownikiem tutejszego Ośrodka. 
Przypominamy też, że osoby upraw-
nione to mieszkańcy gminy spełnia-
jący kryterium dochodowe tj. 220% 
kryterium dochodowego określone-
go w ustawie o pomocy społecznej tj.:
• 1707,20 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej;
• 1 320,00 zł miesięcznie na osobę 
w rodzinie.

Pomoc Żywnościowa PO PŻ 
to dystrybucja pełnowartościowych 

produktów żywnościowych z dłu-
goterminowym okresem spożycia.

Informujemy, że  w  związku 
z trwającą pandemią COVID – 19 
kwalifikowanie odbywać się będzie 
w sposób zdalny na podstawie prze-
prowadzonej rozmowy telefonicz-
nej lub z wykorzystaniem innych 
dostępnych środków komunikacji 
elektronicznej.

Wszystkie niezbędne informacje 
można uzyskać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej pod nr telefonu 
71/7776122, 71/3845194.

Ponad milion złotych 
dofinansowania

22 lutego w Urzędzie Miejskim 
w Wołowie została podpisana, 
pierwsza na Dolnym Śląsku, 
umowa na dofinansowanie 
w ramach programu 
wsparcia dzieci z rodzin 
byłych pracowników PGR.

Gmina Wołów tym samym 
otrzymała środki w kwocie 
1 014 000 zł na zakup 345 kom-

puterów. Tego dnia wołowski ratusz 

odwiedził Janusz Cieszyński, sekretarz 
stanu Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów do spraw cyberbezpieczeństwa. 
Zakupiony sprzęt zostanie przekaza-
ny dzieciom i młodzieży na własność 
i będzie stanowić dla nich cyfrowe 
okna na współczesny świat.

– Cieszymy się, że środki unij-
ne są  przeznaczane na  progra-
my, które równają szanse wśród 
młodych pokoleń. Każde dziec-
ko w naszej gminie powinno mieć 
równy dostęp do edukacji i narzędzi, 

które pomagają w przyswajaniu wie-
dzy. Gmina Wołów otrzymała jedną 
z największych kwot dofinansowa-
nia na Dolnym Śląsku. To pokazuje 
skalę potrzeb i napawa optymizmem 
– komentuje Dariusz Chmura, bur-
mistrz Gminy Wołów.

Przedsięwzięcie jest realizowane 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014‒2020, 
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfro-
wy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-EU.
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Co słychać w sołectwach Gminy 
Wołów? Dzieje się sporo! 
Mieszkańcy są aktywni cały rok, 
bez względu na pogodę i nic ich 
nie zniechęca do polepszania 
warunków życia w swoich 
wsiach. Relacjonujemy działania 
mieszkańców z ostatnich miesięcy, 
które są finansowane z funduszu 
sołeckiego Gminy Wołów.

Tegoroczna kwota fundu -
szu sołeckiego Gminy Wołów 
to 769 663,19 zł. Dzięki tym środ-

kom nasze sołectwa będą między inny-
mi remontować swoje świetlice, utrzy-
mywać wsie w czystości, wyposażać 
swoje miejsca integracji, place zabaw 
czy organizować imprezy kulturalno – 
oświatowe, tworzyć nowe skwery, insta-
lować monitoring. Część świetlic dopo-
saży również swoje lokalne OSP albo 
zainwestuje w modernizację boisk spor-
towych. Czekamy na kolejne działania 
Aktywnych Sołectw Gminy Wołów.

Tymczasem naszym Czytelnikom 
pozostawiamy do lektury sprawoz-
danie z dotychczasowych działań, 
przy okazji gratulując zapału wszyst-
kim angażującym się sołtysom, radom 
sołeckim i mieszkańcom. A, że nie-
dawno, bo 11 marca obchodzony był 
Dzień Sołtysa, życzymy wszystkim soł-
tysom i radom sołeckim Gminy Wołów 
zdrowia, zapału do codziennej pracy 
na rzecz lokalnej społeczności i uzna-
nia wśród mieszkańców. Dajecie przy-
kład, że razem można więcej!

Lubiąż: nowe tabliczki 
i serce na nakrętki

Do  sołectwa 
Lubiąż dotarły 
nowe tabliczki 
informacyjne 
z nazwami ulic 
oraz numerami. 
Dzięki współ-
pracy Gminy 
Wołów i rady 
sołeckiej zapro-

jektowano i zamówiono 30 sztuk tablic, 
które pod koniec ubiegłego roku trafiły 
do Lubiąża. To nie ostatnie tego typu 
zakupy, w następnym latach planowa-
ne jest doposażenie znaków komuni-
kacyjnych. To wszystko w trosce, aby 
oznakowanie ulic w sołectwie było jed-
nolite, przejrzyste i czytelne dla wszyst-
kich. Koszt zakupu to 5 000 zł. Inwe-
stycję w całości pokrył fundusz sołecki 
Lubiąża.

Wspaniała inicjatywa zbierania pla-
stikowych nakrętek została przyjęta 
z bardzo dużym entuzjazmem. Jako 
jedną z najchętniej pomagających miej-
scowości okazał się Lubiąż, który po raz 
kolejny zapełnił serce po same brze-
gi. Przypominamy, że celem zbiórki 
nakrętek jest wsparcie wrocławskiego 
Przylądka Nadziei oraz Stowarzysze-
nia Osób Niepełnosprawnych w Woło-
wie. Inicjatywa została zapoczątkowana 
w Wołowie, teraz przenosi się do nieco 
mniejszych społeczności. Za ufundo-
wanie pojemników odpowiada Gmina 
Wołów oraz Przedsiębiorstwo Wodno 
– Kanalizacyjne na czele z prezesem 
Rafałem Borzyńskim. Cieszymy się, 
że razem możemy nieść dobro, a uczyn-
nym Lubiążanom serdecznie gratulu-
jemy.

Pawłoszewo: będą 
budować plac

Mieszkańcy Pawłoszewa mają powód 
do radości. Burmistrz Gminy Wołów 
przekazał działkę w centrum wsi 
na realizację inicjatyw społecznych. 
Teren w samym w sercu Pawłoszewa 
o powierzchni 0,04 ha ma bardzo duży 
potencjał. Pawłoszewianie już zacierają 
ręce, gdyż planują w tym roku urządze-
nie w tym miejscu placu rekreacyjno- 
wypoczynkowego, z którego korzystać 
będą również sąsiadujące wsie: Łaza-
rzowice oraz Pierusza. Z pewnością 
przysłuży się to do wzmocnienia dia-
logu między trzema miejscowościami, 
które obejmuje jedno sołectwo. Trzy-
mamy kciuki za realizację wszystkich 
pomysłów.

Siodłkowice: remont 
schodów

Jako jedno z ostatnich zadań fundu-
szu sołeckiego z 2021 roku, wykona-
ne zostały schody w Siodłkowicach. 
Jest to wspólne dzieło mieszkańców 
na czele z panią sołtys, które wsparte 
zostało przez Gminę Wołów. Siodłko-
wiczanie w czynie społecznym doko-
nali rozbiórki starych schodów znajdu-
jących się przy świetlicy, których stan 
pozostawiał wiele do życzenia. Fun-
dusz sołecki natomiast pokrył koszt 
wykonania metalowych schodków 
wejściowych, których wartość wynio-
sła 2 000 zł.

Stęszów: koło gospodyń 
i nowa świetlica

To już pewne! Niebawem ruszą prace 
związane z pierwszym etapem budo-
wy świetlicy w Stęszowie (stan zero). 
Obiekt zlokalizowano na działce nr 
26/2 położonej nieopodal istniejącego 

placu zabaw. Przedmiotem inwesty-
cji będzie budowa centrum sporto-
wo-rekreacyjnego. W powiązaniu 
z budynkiem zaprojektowano niezbęd-
ne zagospodarowanie terenu obejmują-
ce: dojście i dojazd, miejsca parkingo-
we dla samochodów osobowych oraz 
miejsce postojowe dla osoby niepeł-
nosprawnej, miejsce do gromadzenia 
odpadów stałych i wszelkie niezbędne 
przyłącza wodno-kanalizacyjne.

To bardzo dobre wieści dla nowo 
powstałego Koła Gospodyń Wiejskich, 
które będzie miało swoje miejsce spo-
tkań, a lokalni działacze pod prze-
wodnictwem pani sołtys Anny Pietras 
przestrzeń integracji społecznej. Gratu-
lujemy i życzymy powodzenia!

A co wiemy o nowym Kole Gospodyń 
Wiejskich? 19 aktywistek, które łączy 
przyjaźń i chęć pracy na rzecz sołectwa 
Stęszów postanowiło sformalizować 
swoją działalność. To zespół, który już 
od dawna wspiera się i działa na rzecz 
rozwoju swojej wsi. Pod koniec ubie-
głego roku mogliśmy podziwiać efekty 
ich pracy m.in. na jarmarku bożonaro-
dzeniowym organizowanym na wołow-
skim rynku. Odbyło się już pierwsze 
oficjalne spotkanie organizacyjne koła, 
w którym omówiono strategię rozwo-
ju i plany na przyszłość. Przewodni-
cząca Anna Pietras wraz z pozostały-
mi członkiniami już zakasają rękawy. 
Mają dużo pomysłów i dużo zapału. 
Trzymamy kciuki!

Stary Wołów: Herosi górą

Fundusz Sołecki Starego Wołowa 
w roku 2021 pokrył między innymi 
zadanie polegające na modernizacji 
szatni na boisku w Starym Wołowie. 
Wartość usługi wyniosła 2 370 złotych. 
Zdemontowano starą toaletę, doprowa-
dzono instalację dla wody ciepłej i zim-
nej do bojlera i pryszniców, dokona-
no montażu bojlera, toalety, prysznica 
oraz baterii prysznicowych. Od wielu 
lat, chlubą miejscowości jest klub 
piłkarski Herosi Stary Wołów, który 
to większość swoich treningów przepro-
wadza w tym właśnie miejscu. Działal-
ność klubu ma bardzo istotne znacze-
nie dla mieszkańców. Klub kształtuje 
w dzieciach i młodzieży nawyki spędza-
nia wolnego czasu na świeżym powie-
trzu, jednocześnie pielęgnując zamiło-
wanie do ruchu. Obecnie drużyna liczy 
30 osób w wieku 16‒45 lat. Trzymamy 
kciuki za dalszy rozwój.

Zakończyła się pierwsza część remon-
tu instalacji elektrycznej w Starym 
Wołowie. Prace wykonane zostały 

na piętrze w świetlicy wiejskiej. Zamon-
towano i wyposażono nową rozdziel-
nię elektryczną, wykonano instalację 
grzejników oraz gniazd, zamontowano 
również dwa panele LED. Całość inwe-
stycji wyniosła 4 232,43 zł co w cało-
ści pokryte zostało z funduszu sołec-
kiego. Jest to pierwszy etap remontu, 
kolejne podziwiać będziemy mogli już 
w tym roku.

Boraszyn remontuje

Trwają prace remontowe w Boraszy-
nie. Dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców, wspólnymi siłami odremontowa-
ne zostanie miejsce spotkań i integracji 
społecznej we wsi. W 2021 roku 
Gmina Wołów w ramach funduszu 
sołeckiego zakupiła farby i materia-
ły budowlane o wartości 7 493,40 zł. 
Mieszkańcy zakasali rękawy i sami 
wykonali prace remontowe. To pierw-
szy etap modernizacji. W 2022 roku 
czekają nas kolejne decyzje, które czę-
ści budynku powinny ulec odświe-
żeniu. Trzymamy kciuki za dalsze 
zaangażowanie i zapał oraz życzymy 
owocnej pracy.

Gródek: prace 
modernizacyjne

Świetlica w Gródku odnowiona i bez-
pieczna. W ramach zeszłorocznego 
funduszu sołeckiego wykonano prace 
montażowo-modernizacyjne instalacji. 
Dokonano renowacji instalacji, przebu-
dowano i zmodernizowano rozdzielnię 
oraz zamontowano gniazdo trzyfazowe. 
Co równie ważne dokonano przeglą-
du istniejącej instalacji i zabezpieczeń 
przeciążeniowych. Wartość zadania 
wyniosła 4 000 zł.

Zagórzyce: tu rządzi 
„Zielona Ekipa”

Być może mało efektowna, ale nie-
zmiernie ważna inwestycja w sołectwie 
Zagórzyce. Do budynku gospodarczego, 
który w niedalekiej przyszłości będzie 
służyć mieszkańcom jako miejsce spo-
tkań i integracji społecznej, podłączo-
no kanalizację i zamontowano zbior-
nik ścieków. Całość zadania wyniosła 
12 000 zł i została pokryta z funduszu 
sołeckiego, który jest nierozerwalną 
częścią budżetu Gminy Wołów. Jest 
to pierwszy, ale niezwykle ważny krok 
przy odnowie tego miejsca. Trzymamy 
kciuki za dalszy rozwój.

Warta pochwały jest działalność 
„Zielonej Ekipy z Zagórzyc”. To nie-
formalna grupa dzieci, rodziców, miesz-
kańców oraz sympatyków Zagórzyc, 
której głównym celem jest niesienie 
dobra i pomocy najbardziej potrzebu-
jącym, a także szeroko pojęta integra-
cja i współpraca na rzecz małej wioski. 
Ostatni czas dla zielonych aktywistów 
był wyjątkowo pracowity. Grupa przy-
gotowywała ozdoby świąteczne, które 
sprzedawane były na Wołowskim Bożo-
narodzeniowym Jarmarku, następnie 
na kiermaszu zorganizowanym przed 
kościołem w Zagórzycach oraz na jar-
marku online. Zielona Ekipa z Zagó-
rzyc w tym wyjątkowym okresie nie 
zapomniała również o seniorach i oso-
bach samotnych. Każdy z nich otrzy-
mał skromny upominek oraz możliwość 
rozmowy i podzielenia się opłatkiem.

Grudniowe aktywności to tylko 
namiastka tego, co grupa zdziała-
ła w roku 2021. Zbiórka kasztanów 
do wrocławskiego hospicjum, zbiór-
ka najpotrzebniejszych przedmiotów 
to schroniska Tara, szkolenia, warsz-
taty oraz webinaria przy współpra-
cy z innymi instytucjami. W nagrodę 
za tak pracowity rok, Mała delegacja 
Zielonej Ekipy z Zagórzyc odwiedziła 
Urząd Miejski w Wołowie oraz Ośro-
dek Sportu i Rekreacji.

Dzięki wsparciu Pani sołtys, a także 
rzeszy dobroczyńców, zorganizowana 
została zasłużona wycieczka dla Zie-
lonej Ekipy z Zagórzyc. To wszystko 
w podziękowaniu za ich zaangażowa-
nie w pomoc potrzebującym, empatię, 
wzajemne wsparcie i ciekawe inicja-
tywy. Dzieci i młodzież podczas ferii 
wybrały się do parku trampolin. Bez-
pieczny transport 17 uczestników oraz 
rodziców tych najmłodszych zorgani-
zowany został przez panią sołtys Celi-
nę Mastęlę. Znaczna część środków 
na to wydarzenie została uzbierana 
przez dzieci podczas jarmarków bożo-
narodzeniowych. Z zaciśniętymi kciu-
kami obserwujemy ich kolejne osią-
gnięcia i życzymy samych sukcesów!

Dębno: prace melioracyjne

Aktywne sołectwa Gminy Wołów
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Kolejne zrealizowane zadanie 
w ramach funduszu sołeckiego. W Dęb-
nie wykonane zostały prace meliora-
cyjno- budowlane w przydrożnych 
rowach. Zakres robót obejmował roz-
biórkę istniejącego załamania prze-
pustów wjazdowych, wyprofilowanie 
podłoża piaskiem, ułożenie rur prze-
pływowych, pogłębienie koryta oraz 
wykonanie ścianek oporowych. Miejsca 
remontowe zostały zasypane i zagęsz-
czone tłuczniem. Całość przedsięwzię-
cia wyniosła 9 500 zł.

Proszkowa buduje świetlicę

Zgodnie z ustaleniami, które pod koniec 
roku miały miejsce na spotkaniu Bur-
mistrza wraz z mieszkańcami Proszko-
wej ruszyły prace związane z budową 
świetlicy w tejże właśnie miejsco-
wości. Proszkowianie już zagrzewa-
ją się do pracy, gdyż zobowiązali się 
że znaczną część robót wezmą na swoje 
barki. Gmina w ramach zeszłorocznego 
funduszu sołeckiego zapłaciła za wyty-
czenie osi fundamentów budynku świe-
tlicy wiejskiej w Proszkowej, natomiast 
mieszkańcy niebawem przystąpią się 
do samodzielnego wykopania i wylew-
ki fundamentów. Jest do bardzo dobra 
wiadomość, gdyż powstająca świetlica 
wiejska będzie idealnym dopełnieniem 
działalności sołectwa Proszkowa, która 
jest bardzo aktywną wsią. Prężnie dzia-
łające Koło Gospodyń Wiejskich będzie 
miało swój własny kąt, a pełni inicja-
tywy działacze pod przewodnictwem 
Pana sołtysa miejsce spotkań i integra-
cji społecznej.

Garwół z nowym 
ogrodzeniem

Zakończone zostały prace zlecone przez 
Gminę Wołów polegające na wykona-
niu nowego ogrodzenia wokół dział-
ki, gdzie znajduje się świetlica wiej-
ska w Garwole. Była to kontynuacja 
pierwszego etapu, który pokryty został 
z poprzedniego funduszu sołeckiego 
i kosztował 12 897 zł. Tym razem 
dokończono ogrodzenie systemowe 
składające się z paneli ogrodzeniowych, 

słupków oraz obejm. Zamontowano 
również bramę i furtkę. Pozostałości 
starego ogrodzenia zostały zdemon-
towane. Koszt inwestycji to 13 400 zł, 
a całkowity koszt realizacji to kwota 
26 297 zł, na który składa się zakup 
materiałów wraz z robocizną. Zada-
nie zostało sfinansowane ze środków 
funduszu sołeckiego. Nowe ogrodze-
nie świetlicy i znajdującego się na nim 
placu zabaw przyczyniło się do popra-
wy bezpieczeństwa oraz zdecydowa-
nie wpłynęło na estetykę tego miejsca.

Krzydlina Mała dekoruje

Ubiegłoroczne odwiedziny Mikołaja 
w Krzydlinie Małej na długo pozosta-
ną w pamięci wszystkim mieszkańcom, 
zarówno tym grzecznym jak i mniej 
grzecznym. Święty w ubiegłym roku 
wykazał się niesamowitą kreatywno-
ścią i postanowił rozwieść prezenty… 
wozem strażackim! Na swoich pomoc-
ników zatrudnił życzliwych strażaków 
z OSP Krzydlina Mała. Dzieci z ogrom-
nym zainteresowaniem wypatrywa-
ły przez okno nie reniferów, a syren 
strażackich. Już nie możemy się docze-
kać niespodzianek, które Mikołaj wraz 
z pomysłowym sołtysem zorganizują 
w kolejnych latach.

Tak piękne dekoracje świąteczne 
mogą mieć tylko pomysłowi działacze 
z Krzydliny Małej. Mieszkańcy po raz 
kolejny udowadniają, jak ważny jest 
dla nich atrakcyjny i niecodzienny 
wygląd okolicy, w której żyją. Każdy 
przejeżdżający przez sołectwo, mógł 
poczuć świąteczny nastrój, który tęt-
nił w samym sercu wsi. Dookoła przy-
stanku dopracowano każdy szczegół. 
Jak zwykle cały zamysł i inicjatywa 
wyszła ze strony mieszkańców. Wiel-
kie Brawo Krzydlinianie!

Krzydlina Wielka  
doposaża OSP

Jeszcze emo-
cje nie opadły, 
po sprowadze-
niu nowego 
wozu, a  już 
strażacy z Krzy-
dliny Wielkiej 
wraz z miesz-
kańcami mają 
kolejny powód 
do  radośc i . 
W ramach fun-
duszu sołeckie-

go doposażono sprzęt medyczny ratują-
cy życie, dokompletowano urządzenia 
strażackie, a także zakupiono kame-
rę termowizyjną. To bardzo istotne 
urządzenie, dzięki któremu możemy 

zarejestrować rozkład temperatury 
na powierzchniach obiektów. Sam 
koszt kamery to 7 899 zł. Całkowity 
koszt zakupów dla straży to 23 500 zł, 
co pokryte zostało z budżetu gminy. 
Wszyscy wiemy, że tak ważne insty-
tucje jak jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej wymaga ciągłego unowo-
cześniania i uzupełniania brakującego 
wyposażenia do pełnienia swoich funk-
cji. Gmina Wołów chętnie odpowiada 
na te potrzeby!

Piotronowice inwestują 
w świetlicę

Już niedługo mieszkańcy Piotronowic 
będą mieli do dyspozycji świeżo wyre-
montowaną świetlicę. Sala od dawna 
jest miejscem wielu spotkań kultu-
ralnych, integracyjnych oraz imprez 
okolicznościowych. Dzięki pracom 
remontowo-konserwacyjnym, które 
przebiegły bardzo sprawnie, użytkow-
nicy niebawem będą mogli ją ponownie 
eksploatować. Odmalowanych zosta-
ło 210 metrów kwadratowych ścian, 
zaakrylowano styki, a także położono 
52 metry kwadratowe gładzi. Całość 
inwestycji pokrył fundusz sołecki. Zada-
nie kosztowało 8 991,84 zł.

Sławowice porządkowały 
staw

Chociaż pogoda nie do końca sprzy-
jała, prace w Sławowicach szły pełną 
parą. Mieszkańcy wraz sołtysem zde-
cydowali, że fundusz sołecki przezna-
czą na uporządkowanie stawu i tere-
nu wokół niego. Zbiornik wodny został 
pogłębiony, wyrównano dno i wypro-
filowano jego brzegi. Dodatkowo usu-
nięto nadmiar zachwaszczenia. Całość 
zadania wyniesie 20 000 zł, co zosta-
ło rozbite na dwa etapy. Koszt ubie-
głorocznych działań to 13 100 zł, 
co pokryte zostało w całości z gmin-
nego budżetu.

Mikorzyce: ogrodzony  
plac zabaw

Będzie bezpiecznie – plac zabaw 
w Mikorzycach został ogrodzony. 

Aktywne sołectwa Gminy Wołów
Montaż siatki wokół placu zabaw 
to prace zlecone przez Gminę Wołów. 
Koszt zadania wyniósł 11 880 zł, 
co w całości pokryte zostało z fundu-
szu sołeckiego. Inwestycja w tym miej-
scu była bardzo potrzebna. Nowe ogro-
dzenie zapewni bezpieczną przestrzeń 
do zabawy oraz ułatwi utrzymywanie 
czystości. Trzymamy kciuki za dalszy 
rozwój tego miejsca.

Mojęcice: zdrowo 
i smacznie

Mojęciczanie, oraz goście korzysta-
jący z walorów atrakcyjnej świetlicy 
wiejskiej mają powód do zadowole-
nia. W ramach funduszu sołeckiego 
zakupiony został piec konwekcyjno-
-parowy. Jest to bardzo profesjonal-
ny sprzęt, dzięki któremu sporządzane 
na nim potrawy zachowają o wiele wię-
cej wartości odżywczych. Wielofunkcyj-
ny piec posiada możliwość gotowania, 
pieczenia, blanszowania obróbką ter-
miczno-parową, a także zdrową tech-
niką gotowania w bardzo niskich tem-
peraturach. Zakup wyniósł 10 450 zł.

Rataje: świetlica nabiera 
elegancji

W Ratajach zakończyły się prace 
remontowo- konserwacyjne przed 
świetlicą. Wykonano 65 metrów bie-
żących opaski krawężnika wokół świe-
tlicy wiejskiej. Dzięki temu budynek 
nabrał estetycznego wyglądu. Zabezpie-
czone zostały dolne partie przed zachla-
paniem, rozmywanej podczas opadów 
ziemi. To kolejny krok do unowocze-
śnienia świetlicy, która z roku na rok 
nabiera elegancji. Inwestycja wynio-
sła 6 000 zł.

Warzęgowo z nowym 
sprzętem

Mieszkańcy Warzęgowa na czele z soł-
tysem Krzysztofem Molem mają duży 
powód do radości. I nie chodzi tu tylko 
o rozmiar nowego nabytku, ale i o jego 
funkcjonalność. W ramach fundu-
szu sołeckiego zakupiony został tam 

traktorek. Jest do doskonałe rozwią-
zanie dla dużych przestrzeni, takich 
jak m.in. teren dookoła świetlicy 
w Warzęgowie czy też boiska sporto-
wego. Nowoczesna technologia kosiarki 
pozwala profesjonalnie dbać o bardzo 
rozległe i wymagające obszary w szybki 
i wygodny sposób. Dzięki temu aktyw-
ni mieszkańcy dbający o wspólną prze-
strzeń nie będą musieli poświęcać, aż 
tak dużo czasu na prace społeczne, jak 
czynili do tej pory. Wysokość zakupu 
to 16 000 zł, co w całości pokryte zosta-
ło z gminnego budżetu. Życzymy przy-
jemnej eksploatacji.

Uskorz Mały: inwestycje 
w boisko

Boisko w Uskorze Małym jest bardzo 
istotnym miejscem w miejscowości. Dla 
mieszkańców mamy więc dobre wiado-
mości: będzie ono regularnie moderni-
zowane. Już w ubiegłym roku z fun-
duszu sołeckiego pokryto wykonanie 
częściowego ogrodzenia oraz bramy. 
Wysokość zadania to 5 000 zł. Jest 
to ważna inwestycja w tym miejscu, 
gdyż boisko bardzo dobrze funkcjo-
nuje nie tylko jako centrum aktyw-
ności fizycznej jako teren rekreacyjny 
wykorzystywany w wydarzeniach ple-
nerowych organizowanych przez radę 
sołecką i mieszkańców. Na co dzień jest 
to także przestrzeń dedykowana swo-
bodnym spotkaniom i integracji spo-
łecznej- szczególnie w sezonie letnim. 
Serdecznie kibicujemy, aby to miejsce 
nadal się rozwijało.

Miłcz: tu jest Sparta

Mieszkańcy Miłcza mogą cieszyć się 
z nowego nabytku. Zakupiony został 
tam wózek do malowania linii. Całość 
zakupu wyniosła 1509 zł, co pokry-
te zostało z noworocznego funduszu 
sołeckiego. Miłczanie niejednokrot-
nie udowadniali z jaką dbałością pod-
chodzą do swojego boiska sportowego 
oraz terenów zielonych wokół niego. 
Od wielu lat chlubą wsi jest drużyna 
piłkarska Sparta Miłcz, która większość 
swoich treningów przeprowadza w tym 
właśnie miejscu. Działalność klubu 
ma bardzo istotne znaczenie dla miesz-
kańców. Mamy nadzieję, że zakup uła-
twi im pracę, a znakowanie linii staje 
się bardziej stabilne i precyzyjne.
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MDP uczes tn iczy  również 
w  codziennym życiu jednost-
ki pomagając starszym druhom 
w  utrzymaniu porządku przy 
remizie oraz przy dbaniu o sprzęt 
po każdej akcji. Nawet w czasie 
pandemii działalność zespołu nie 
zmalała. Przeprowadzone zosta-
ły zajęcia w trybie on-line, dzię-
ki wsparciu Narodowego Instytu-
tu Wolności w realizacji projektu 
pn. „Wsparcie OSP Krzydlina Mała 
w edukacji on-line Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej”. W ramach 
tego projektu pozyskano sprzęt 
informatyczny oraz edukacyjny, 
który służył młodzieży do nauki 
zdalnej.

Wiele osób, które dawniej nale-
żało do Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, dziś jest aktywny-

mi społecznie strażakami Ochot-
niczej Straży Pożarnej, oraz Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Wiedza 
i doświadczenie zdobyte podczas 
zbiórek stały się niezwykle istot-
ne przy wstąpieniu w szeregi Stra-
ży Pożarnej.

Serdecznie gratulujemy i trzy-
mamy kciuki za dalszy rozwój ini-
cjatywy!

który polegał na zdobyciu wiedzy 
dotyczącej zagadnień pierwszej 
pomocy i ochrony przeciwpożaro-
wej. Projekt ma na celu zwiększe-
nie kompetencji społecznych mło-
dzieży i zaangażowanie w życie 
społeczne.

W  ramach działalności spo-
łecznej MDP wykonuje ogromną 
pracę. Tylko w 2021 roku wzięli 
udział w finale WOŚP, dostarczali 
potrzebującym Szlachetną Paczkę, 
posadzili drzewa i krzewy w swo-
jej miejscowości, a ponadto biorą 
udział w licznych pokazach i raj-
dach rowerowych organizowanych 
na terenie gminy Wołów i powia-
tu Wołowskiego. Oprócz realizacji 
licznych projektów i zadań, grupa 
sama wychodziła z  inicjatywą: 
sprzątania nagrobków na cmen-

tarzu w Krzydlinie Małej przed 
dniem Wszystkich Świętych, wie-
szania budek lęgowych dla ptaków 
wraz z Kołem Łowieckim „Leśnik”, 
a także zrealizowała wspólne spo-
tkanie Wigilijne. Młodzież ocho-
czo garnie się do dbania o wspól-
ną przestrzeń poprzez grabienie 
liści i sprzątanie terenów zielonych 
w Krzydlinie Małej.

Fantastyczna idea Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej

Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza działa przy 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzydlinie 
Małej. Obecnie Drużyna 
liczy ponad trzydziestu 
członków w wieku 8 – 17 
lat. Członkami MDP są nie 
tylko mieszkańcy Krzydliny 
Małej, ale również dzieci 
i młodzież z Wołowa i innych 
miejscowości z terenu gminy.

Formacja od  wielu lat bie-
rze udział w licznych wyda-
rzeniach takich jak: Gmin-

ne Zawody Sportowo-Pożarnicze, 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej, Szlachetna Pacz-
ka, Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, Europejski Dzień Przywra-
cania Akcji Serca, a także w wyda-
rzeniach organizowanych przez 
Gminę Wołów.

W ubiegłym roku MDP realizo-
wała projekt w ramach Progra-
mu Równać Szanse pn. „Uczmy 
by ratować” Fundacji Civis Polonus 
finansowany ze środków Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 

Udzielą informacji, pomogą 
przygotować wniosek

Od maja ubiegłego roku w Urzędzie 
Miejskim w Wołowie funkcjonuje 
punkt konsultacyjno-informacyjny 
Programu „Czyste Powietrze” 
dla domów jednorodzinnych.

W 2021 roku w ramach działalno-
ści punktu udzielono 149 kon-
sultacji, w tym 72 konsultacje 

stacjonarne i 77 konsultacji telefonicz-
nych. Za pośrednictwem punktu zło-
żono 20 wniosków o dofinansowanie, 
w tym 5 wniosków do podwyższone-
go poziomu dofinansowania i 15 wnio-
sków do podstawowego poziomu dofi-
nansowania. Każda osoba odwiedzająca 
punkt otrzyma informacje o programie 
„Czyste Powietrze”, a w razie potrzeby 

otrzyma wsparcie w zakresie przygo-
towania wniosku o dofinansowanie 
i pomoc przy rozliczeniu przyznanego 
już dofinansowania.

Godziny otwarcia

Przypominamy, że punkt konsultacyj-
no – informacyjny Programu „Czyste 
Powietrze” czynny jest trzy razy w tygo-
dniu w każdy wtorek i środę w godzi-
nach od 11:00 do 15:00 oraz w każdy 
czwartek w godzinach od 10:00 
do 12:00. Jednocześnie, ze względu 
na duże zainteresowanie programem, 
zwracamy się z prośbą o wcześniejsze 
ustalenie daty i godziny indywidualne-
go spotkania pod numerem telefonu: 71 
319 13 66 lub 71 319 13 12.

Reaktywacja świetlic 
środowiskowych
Od 1 marca w sześciu 
podwołowskich miejscowościach 
ponownie otworzyły się 
świetlice środowiskowe.

Celem działalności świetlicy śro-
dowiskowej jest wspieranie dzie-
ci i młodzieży w nauce, organi-

zowanie im czasu wolnego od zajęć 
szkolnych zajęciami edukacyjnymi 
i profilaktycznymi, często połączony-
mi ze wspólną zabawą. Takie miejsca 
utworzone zostały w Dębnie, Pełczy-
nie, Stobnie, Miłczu, Krzydlinie Wielkiej 
oraz Lipnicy. Dzięki współpracy wycho-
wawców wraz z sołtysami, a także 

wsparciu ze strony Gminy Wołów, wiele 
dzieci może znaleźć dla siebie miejsce, 
w którym zwyczajnie złapią oddech, 
szczególnie w tych trudnym dla wszyst-
kich czasie. Świetlice działać będą 2‒3 
razy w tygodniu w godzinach popo-
łudniowych. Chętne dzieci i młodzież 
w wieku 6- 16 lat zapraszamy do udzia-
łu w zajęciach.

Inicjatywa warta docenienia
Być może niewiele osób zdaje 
sobie sprawę z tego, że w kilku 
mniejszych miejscowościach Gminy 
Wołów, dużą wagę przykłada 
się do rozwoju czytelnictwa.

W  świetlicach wiejskich m.
in. w Miłczu czy też Lipni-
cy znajdują się małe biblio-

teczki, do z których chętnie korzy-
stają mieszkańcy. Świadomie, bądź 
nieświadomie jest to forma upra-
wiania bookcrossingu- bardzo popu-
larniej idei przekazywania ksią-
żek poprzez pozostawienie ich 

w miejscach publicznych w celowo 
utworzonych punktach. „Weź książkę 
i zostaw książkę” opiera się na zało-
żeniu, że literaturę należy rozpo-
wszechniać… i to w każdym miejscu 
na ziemi. Nasze wsie są tego idealnym 
przykładem. Biblioteczki są dostęp-
ne dla wszystkich mieszkańców oraz 
przyjezdnych, którzy chcieliby przy-
łączyć się do wyzwania. Działają 
bezpłatnie. Serdecznie gratulujemy 
pomysłodawcom (w wypadku Mił-
cza oraz Lipnicy paniom sołtyskom 
– miłośniczkom literatury) i zachę-
camy innych, aby zainspirowali się 
pomysłem.
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Wyłożyli 
trutki

Dwa razy w roku, w sezonie 
wiosennym oraz jesiennym, 
PWK Wołów przeprowadza 
akcję deratyzacyjną.

W  kanałach sanitarnych zosta-
je wyłożony specjalistyczny 
środek przeciw gryzoniom. 

Po koniec listopada 2021 r. trafił on 
prawie do 100 studzienek na tere-
nie miasta. 

Jednorazowy koszt takiej akcji 
to około 7 tysięcy złotych. 

Tego typu działania, wykonywa-
ne cyklicznie, powodują skutecz-
ne ograniczenie ilości drapieżników 
w kanałach.

Załatw sprawy urzędowe  
bez wychodzenia z domu!

Sprawdzenie statusu swojej 
sprawy, opłaty, złożenie wniosku 
czy petycji, partycypacja 
społeczna – dzięki E-usługom 
wszystkie te sprawy można 
załatwić bez konieczności 
przychodzenia osobiście 
do urzędu. Gmina Wołów 
wspólnie z Gminą Paszowice 
realizuje projekt, którego celem 
jest wprowadzenie szerokiego 
wachlarza usług elektronicznych.

Najważniejszym celem przed-
sięwzięcia jest skrócenie 
czasu realizowania usług 

publicznych oraz poprawa warun-
ków techniczno – organizacyjnych 
do ich obsługi.

„Wdrożenie e-Usług publicznych 
dla mieszkańców Gminy Wołów 
i Gminy Paszowice” to projekt 
współfinansowany z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 
2014‒2020,Technologie informa-
cyjno-komunikacyjne, Działanie 
2.1 E-usługi publiczne, Poddziała-
nie 2.1.1.E-usługi. Wartość projektu 
to 1 998 974,40 zł, z czego dofinan-
sowanie wynosi 1 684 622,40 zł.

Elektroniczne biuro 
obsługi mieszkańca

Elektroniczne Biuro Obsługi Miesz-
kańca to centrum elektronicznych 
usług publicznych. Skupia w jed-
nym miejscu nie tylko usługi 
dostępne w naszym urzędzie, ale 
także te w serwisach rządowych. 

Każdy użytkownik EBOM może 
w szybki i łatwy sposób spraw-
dzić status swojej sprawy wpisując 
znak sprawy załatwianej w Urzę-
dzie Miejskim w Wołowie, zło-
żyć wniosek czy dokonać opłatę 
za odbiór i wywóz śmieci.

Warunkiem skorzystania z Elek-
tronicznego Biura Obsługi Miesz-
kańca jest posiadanie Profilu 
Zaufanego (jak to zrobić? – klik-
nij tutaj). Kolejnym krokiem jest 
rejestracja użytkownika w EBOM 
– utworzenie profilu w e-Usłu-
gach Gminy Wołów, dzięki któ-
rym, po zalogowaniu na stronie 
EBOM, mieszkaniec może wejść 
w każdą usługę poprzez swój Pro-
fil Zaufany.

https://ebom.wolow.pl

W zakładce „Serwisy” znajdują się 
wszystkie witryny składające się 
na elektroniczne usługi, w tym:
•  1. Strona podmiotowa Urzędu 

Miejskiego w Wołowie – wolow.pl,
•  2. Biuletyn Informacji Publicznej 

Urzędu – bip.wolow.pl, 

•  3. Usługi ePuap – epuap.gov.pl, 
•  4. Profil zaufany – pz.gov.pl – 

służy do założenia Profilu Zaufa-
nego, 

•  5. Rejestracja użytkownika, 
•  6. eNależności – enaleznosci.

wolow.pl – strona połączona 
z bazą danych programów księgo-
wych (opłaty za śmieci, podatki). 
Po zalogowaniu się przez Profil 
Zaufany, strona wyświetla sprawy, 
opłaty czy deklaracje mieszkańca, 

•  7. Informacje i usługi dla obywa-
teli – obywatel.gov.pl,

•  8. Platforma usług elektronicznych 
PUE – https://www.zus.pl/portal/- 
strona ZUS-u,

•  9. Internetowe konto pacjenta – 
pacjent.gov.pl,

•  10. Portal mapowy GISON – 
https://sip.gison.pl/wolow – mapa 
Gminy Wołów,

•  11. Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa – mapa.geoportal.
gov.pl. Mapa aktualizowana pod 
kątem przestępstw, widoczna jest 
cała Polska natomiast teren Gminy 
Wołów jest też również aktuali-
zowany,

Zaułek Zielony: zielony nie tylko z nazwy
Zakończył się pierwszy etap 
przebudowy ul. Zaułek Zielony 
w Wołowie. Przedsiębiorstwo 
Budowy i Utrzymania 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
z Piotroniowic zakończyło 
prace drogowe na Zaułku 
Zielonym. W ramach zadania 
wykonano nawierzchnię 
z kostki betonowej oraz 
odwodnienie za pomocą 
kanalizacji deszczowej. Wartość 
inwestycji to 1 258 362,07 zł. 
W tym roku rozpocznie się 
drugi etap przebudowy ulicy 
wraz z utwardzeniem terenu 
wokół garaży kostką ażurową.

W arto wspomnieć, że  już 
przy realizacji tej inwesty-
cji zadbano o elementy zie-

lone na osiedlu. Po pierwsze udało 
się uratować rozłożystą brzozę, która 
w dalszym ciągu rośnie na środku 
drogi, a wysepka, która ją otacza 
ma za zadanie uspokojenie ruchu 
na tej osiedlowej uliczce. Zostawia-
nie drzew w takim otoczeniu sprzyja 
eliminowaniu miejskich wysp ciepła 
oraz poprawia mikroklimat.

– Chcemy, żeby Zaułek Zielony 
był zielony nie tylko z nazwy. Dla-
tego planujemy nasadzenia wzdłuż 
ulicy, pomiędzy istniejącym ciągiem 

kieszonkowy, czyli najprościej 
mówiąc mały park – mówi Agniesz-
ka Krupa – kierownik Wydziału Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego w Wołowie.

To jednak nie koniec. Marcin 
Malinowski, prezes Wołowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Wołowie, 
chce zagospodarować kolejny frag-
ment wzdłuż ulicy.

– Spółdzielnia jest użytkowni-
kiem niespełna dwuarowej działki 
wzdłuż drogi. Ten swoisty klin ide-
alnie nadawałby się na łąkę kwiet-
ną, czyli obszar obsiany specjal-
ną mieszanką nasion, które długo 
kwitną, ładnie wyglądają i są poży-
teczne. Przyciągają owady i ptaki. 
Warto pamiętać, że łąki miejskie 
przynoszą również korzyści finan-
sowe: są tańsze i łatwiejsze w utrzy-
maniu. Kosimy je rzadziej niż traw-
niki i są odporne na suszę, nadają 
się do wykorzystania w trudnych 
terenach, gdzie nie można założyć 
klombów.

Parki kieszonkowe, miejskie łąki, 
sady, czy nawet pasieki coraz czę-
ściej są zakładane na terenie miast 
i miasteczek. Są bardzo pożądane, 
ponieważ zapewniają bioróżnorod-
ność, zatrzymują wodę. Wzmacnia-
ją miejski ekosystem, który staje się 
bardziej odporny na niekorzystne 
czynniki atmosferyczne.

pieszo-rowerowym a jezdnią. Dodat-
kowo wzdłuż istniejących gara-
ży, wykonawca inwestycji posiał 
już trawę. Wiosną na tym terenie 
zostaną posadzone krzewy. Mamy 
też do dyspozycji 8-arową gminną 
działkę, mniej – więcej w połowie ul. 
Zaułek Zielony. Na razie jest to traw-
nik z dominującą pośrodku robinią 
akacjową. To idealne miejsc na park 

•  12. System Informacji dla Miesz-
kańców – https://sisms.pl/reje-
stracja, 

•  13. Portal partycypacji społecznej.

Oprócz tego w EBOM znajdziemy 
zakładkę „Usługi”. Poszczególne 
kategorie pokazują dostępne for-
mularze, które mieszkaniec może 
złożyć poprzez ePuap, czyli Profil 
Zaufany.

W jednym miejscu 
znajdują się formularze 
do podatków i opłat, 
formularze związane 
z ochroną środowiska 
oraz gospodarką 
odpadami, usługami 
przestrzennymi, 
rozwojem, pomocą 
społeczną oraz innymi 
sprawami urzędowymi.
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Skorzystaj z darmowego transportuOsoby niepełnosprawne i seniorzy 
z terenu Gminy Wołów mogą 
skorzystać z darmowej taksówki 
społecznej. Taka usługa ma pomóc 
osobom potrzebującym 
w dotarciu np. do przychodni czy 
urzędu. Wyjaśniamy, na czym 
polega usługa door-to-door 
na naszym terenie. Mamy 
już stałych użytkowników.

P rojekt jest dedykowany najbar-
dziej potrzebującym członkom 
naszej lokalnej społeczności, któ-

rzy ze względu na problemy związane 
ze stanem zdrowia trafiają na co dzień 
na bariery, które uniemożliwiają im 
np. integrację ze społeczeństwem, dotar-
cie do lekarza. Przez brak mobilności 
osoby te nie mają możliwości odnalezie-
nia się na lokalnym rynku pracy, czują 
się samotne, niepotrzebne i nie są w sta-
nie zadbać o swoje zdrowie.

Usługa darmowego transpor-
tu na terenie Gminy Wołów została 
w 100% dofinansowana z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w ramach działania 2.8 
Rozwój usług społecznych świadczo-
nych w środowisku lokalnym Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014‒2020. Wartość zadania 
opiewa na kwotę ponad 680 000 zł.

Transport door-to-door (z ang. 
„od  drzwi do  drzwi”) realizuje 

na zlecenie Gminy Wołów Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Wołowie. 
W ramach przygotowań do usługi 
zakupione zostały busy, zatrudnieni 

kierowcy, jak również asystenci, którzy 
będą pomagać mieszkańcom w przedo-
staniu się z domu do busa, a następnie 
z busa do miejsca docelowego.

Zadowoleni seniorzy

Pani Halina Adamska z Wołowa jest 
jedną z ponad stu klientów usłu-
gi door-to-door. Jak mówi, korzysta 
z transportu regularnie, ponieważ 
dzięki taksówce społecznej może prze-
dostać się z domu do szpitala na zabie-
gi rehabilitacyjne.

– Jestem bardzo zadowolona. Mia-
łam złamaną drogę i jestem teraz 
w trakcie rehabilitacji. Nie mam czym 
jeździć, bo nie mam już samochodu. 
Chciałabym prosić bardzo pana bur-
mistrza, żeby ten transport był pro-
wadzony cały czas. Obsługa jest miła, 
grzeczna i pomocna. Jestem pełna 
uznania – mówi pani Halina.

Możemy dodać od siebie, że usłu-
ga będzie prowadzona nieprzerwanie, 
nawet po zakończeniu okresu finanso-
wania przez PFRON. Wówczas Gmina 
Wołów sfinansuje transport z wła-
snych środków budżetowych.

Aktywizacja, eliminowanie 
barier

Cel przejazdu musi być związany 
z aktywizacją społeczno – zawodową 
użytkownika/użytkowniczki usługi. 
Celem realizacji powyższej usługi jest:

• aktualizacja społeczna, w tym naby-
cie, przywrócenie lub wzmocnienie 
kompetencji społecznych, zaradno-
ści, samodzielności i aktywności spo-
łecznej m.in. poprzez udział w zaję-
ciach, dostęp do kultury, spotkania 
integracyjne.
• aktywizacja zawodowa, w tym 
utrzymanie zatrudnienia, pomoc 
w wyborze lub zmianie zawodu, 
wyposażenie w kompetencje i kwali-
fikacje zawodowe oraz umiejętności 
pożądane na rynku pracy.
• edukacyjny wzrost  pozio -
mu wykształcenia, dostosowanie 
wykształcenia do potrzeb lokalnego 
rynku pracy,
• zdrowotny: wyeliminowanie lub 
złagodzenie barier zdrowotnych 
utrudniających funkcjonowanie 
w społeczeństwie lub powodujących 
oddalenie od rynku pracy praz dostęp 
do usług zdrowotnych w tym reha-
bilitacyjnych.

Każda osoba potrzebująca trans-
portu będzie mogła zamówić taksów-
kę społeczną w formie telefonicznej, 
elektronicznej bądź za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej. W założeniu dar-
mowy transport będzie funkcjonował 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:30‒15:30.

Nabór na usunięcie azbestu
Za nami kolejny nabór 
wniosków o pomoc 
na realizację prac związanych 
z demontażem, zbieraniem 
i transportem oraz 
unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest 
z terenu Gminy Wołów.

M ieszkańcy Gminy Wołów, 
których nieruchomości 
zostały ujęte w „Programie 

usuwania azbestu z terenu Gminy 
Wołów” mogły skorzystać w 2022 
roku z dotacji na przedsięwzięcie 
związane z usunięciem azbestu. 
W tym celu należało złożyć stosow-
ny wniosek w Urzędzie Miejskim 
w Wołowie. Termin składania wnio-
sków minął 31 marca 2022 roku.

Za nami dziesiąty etap

Gmina Wołów kolejny raz otrzy-
mała dotację na usuwanie wyro-
bów zawierających azbest. Zadanie 
pn. „Demontaż, zbieranie, trans-
port oraz unieszkodliwianie wyro-
bów zawierających azbest z terenu 

Gminy Wołów – Etap X” zrealizo-
wano przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu oraz Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Dzięki dofi-
nansowaniu mieszkańcy Gminy 
mogl i  w  2021  r .  skorzystać 
z demontażu, zbierania, transpor-
tu oraz unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest. np. pokrycia 
dachowego.

Zadanie wykonane zostało 
przez firmę „Eko – Mix” Konstan-
ty Spurek, ul. Grabiszyńska 163, 
50‒950 Wrocław. W wyniku reali-
zacji przedsięwzięcia został osią-
gnięty efekt ekologiczny i  rze-
czowy polegający na usunięciu 
wyrobów zawierających azbest 
w ilości 62,76 Mg (t). Zadanie 
to umożliwiło usunięcie wyrobów 
zawierających azbest z 18 posesji 
na terenie gminy Wołów. Koszt reali-
zacji tego przedsięwzięcia wyniósł  
60 867,29 zł. Wysokość przyzna-
nej dotacji wyniosła 42 357,00 zł. 
Pozostały koszt to środki z budże-
tu gminy.

Wiosenne przeglądy

R ozpoczęły się wiosenne przeglą-
dy klimatyzacji na świetlicach 
wiejskich oraz pomieszczeniach 

przeznaczonych na cele społeczne pod-
wołowskich wsi.

W planach są aż 32 wizyty zwią-
zane z przeglądami. Autoryzowany 
instalator urządzeń klimatyzacyjnych 

wykona przeglądy gwarancyjne 
i pogwarancyjne m.in. w Rudnie, 
Lipnicy, Bożeniu, Miłczu, Krzydli-
nie Małej, Piotroniowicach, Garwo-
le, Siodłkowicach, Wrzosach, Moję-
cicach oraz Glinianach. 

Koszt zadania wynosi 5 190,6 zł 
brutto.

Remontujesz? Zamów kontener
W Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej w Wołowie 
istnieje możliwość zamawiania 
kontenerów na odpady 
budowlane po remoncie.

Cennik prezentuje się 
następująco:

GRUZ CZYSTY
– kontener 3 m³ – 380 zł brutto
– kontener 5 m³ – 600 zł brutto

ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE
– kontener 3 m³ – 650 zł brutto
– kontener 5 m³ – 1000 zł brutto

– kontener 7 m³ – 1400 zł brutto
•  Posiadamy najniższe ceny w oko-

licy!
•  Cena dotyczy podstawienia konte-

nera do 5 dni.
• Każdy kolejny dzień 50 zł brutto.

•  Podane ceny dotyczą terenu Gminy 
Wołów.
Kontener zamówić można poprzez 

aplikację Blisko – zakładka Gospo-
darka Odpadami – Zamów kontener. 
W polu “dodatkowe informacje” pro-
simy o podanie: imienia, nazwiska, 
numeru telefonu, adresu email oraz 
dokładne wskazanie wybranego kon-
tenera.

• PGK Wołów

Nowa flota w wołowskich wodociągach
Flota Przedsiębiorstwa Wodno-
Kanalizacyjnego Wołów 
powiększyła się o dwa samochody 
– wóz asenizacyjny oraz 
samochód osobowo-dostawczy.

N owa „beczka”, o wartości 430 
000 złotych, jest na podwoziu 
marki Mercedes, a jej pojem-

ność wynosi 10 000 litrów. To 3 
pojazd tego typu w PWK Wołów. 
W związku z jego zakupem, czas ocze-
kiwania na wywóz nieczystości płyn-
nych ze zbiorników bezodpływowych 
lub osadów z przydomowych oczysz-
czalni ścieków, znacząco się skrócił. 
Z kolei osobowo – dostawczy Renault 
Express o wartości 88 tysięcy złotych, 
przeznaczony jest do obsługi serwiso-
wej oczyszczalni ścieków w Wołowie, 

Lubiążu i Bożeniu oraz 53 pompow-
ni ścieków na terenie naszej gminy.

PWK Wołów przypomina, że każdy 
właściciel nieruchomości, w przy-
padku użytkowania zbiorników 
na nieczystości lub przydomowych 

oczyszczalni, powinien posiadać pod-
pisaną umowę z firmą posiadającą 
zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczy-
stości ciekłych z terenu danej gminy.

• PWK Wołów

Zamówienie na kontener można 
składać także telefonicznie: 
71 389 26 23 wew. 47
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Nie ma czasu na nudę
Terapie zajęciowe, tworzenie prac 
plastycznych czy obchody urodzin – 
tak czas spędzają podopieczni Domu 
Pomocy Społecznej w Mojęcicach.

J ednym z istotnych działań na rzecz senio-
rów z terenu Gminy Wołów było utworze-
nie Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” 

oraz dziennego domu „Senior+” w Mojęcicach. 
DPS powstał dzięki dofinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014‒2020. 

Wartość realizowanego przez gminę projektu 
wynosiła 1 441 500 zł. W ramach otrzymane-
go dofinansowania powstała placówka prze-
znaczona dla 20 osób w podeszłym wieku oraz 
przewlekle somatycznie chorych. Projekt trwał 
do 30 września 2021 roku. W tym czasie dofi-
nansowanie zapewniało środki na bieżące funk-
cjonowanie placówki. Po zakończeniu realizacji 
projektu wszystkie koszty ponosi Gmina Wołów. 

Codzienne aktywności

Podopieczni DPS w Mojęcicach nie mają czasu 
na nudę. Codziennie są angażowani do różne-
go typu zajęć. I tak niedawno brali oni udział 
w grupowej terapii zajęciowej arterapii, gdzie 
tworzyli prace o tematyce zimowej. Oprócz tego 
mają zapewnione codzienne ćwiczenia na siłow-
ni i zajęcia świetlicowe, gdzie biorą udział 

we wspólnych grach i zabawach. Jednym z ele-
mentów aktywności są także spacery na świeżym 
powietrzu. W ostatnim czasie zostały zorgani-
zowane obchody urodzin dla pani Marii, która 
ukończyła 76 lat, pana Romana, który ukończył 
63 lata i pana Mariana, który ma już 91 lat – 
życzymy im dużo zdrowia i radości! W Domu 
Pomocy Społecznej zorganizowany był także 
Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn.

Wspólne chwile w trakcie różnych uroczystości

Pan Marian skończył już 91 lat

Pan Roman świętował 63. urodziny - wszystkiego najlepszego!

Pani Maria również obchodziła urodziny. Życzymy dużo zdrowia!

Podopieczni DPS również solidaryzują się z Ukrainą broniącą się przed agresją Rosji

Zajęcia artystyczne są popularną formą spędzania czasu

Prace plastyczne podopiecznych

Zajęcia ruchowe w siłowni
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Misja: Zielony Wołów
Każdego roku podejmujemy 
szereg działań, których celem jest 
realizowanie misji #ZielonyWołów. 
Skupiamy się na tym, by nasza 
gmina była przyjaznym miejscem 
do osiedlenia się, a jednocześnie, 
by nasz samorząd edukował 
i zachęcał mieszkańców 
do życia w zgodzie z naturą 
i ekologią, eliminując negatywny 
wpływ na środowisko. Poniżej 
przedstawiamy sprawozdanie 
z tego, jak udało nam się wykonać 
to zadanie w 2021 roku. Mamy 
nadzieję, że rok 2022 będzie 
okazją do poszerzenia tego 
obszaru naszej działalności.

Uruchomiony punkt 
konsultacyjny

Od maja ubiegłego roku w Urzę-
dzie Miejskim w Wołowie funkcjo-
nuje punkt konsultacyjno-informa-
cyjny Programu „Czyste Powietrze” 
dla domów jednorodzinnych. W 2021 
roku w ramach działalności punktu 
udzielono 149 konsultacji, w tym 
72 konsultacje stacjonarne i 77 kon-
sultacji telefonicznych. Za pośred-
nictwem punktu złożono 20 wnio-
sków o dofinansowanie, w tym 5 
wniosków do podwyższonego pozio-
mu dofinansowania i 15 wniosków 
do podstawowego poziomu dofinan-
sowania. Każda osoba odwiedzają-
ca punkt otrzyma informacje o pro-
gramie „Czyste Powietrze”, a w razie 
potrzeby otrzyma wsparcie w zakresie 
przygotowania wniosku o dofinanso-
wanie i pomoc przy rozliczeniu przy-
znanego już dofinansowania.

Przypominamy, że punkt konsulta-
cyjno – informacyjny Programu „Czy-
ste Powietrze” czynny jest trzy razy 
w tygodniu w każdy wtorek i środę 
w godzinach od 11:00 do 15:00 
oraz w każdy czwartek w godzi-
nach od 10:00 do 12:00. Jednocze-
śnie, ze względu na duże zaintere-
sowanie programem, zwracamy się 
z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty 
i godziny indywidualnego spotkania 
pod numerem telefonu: 71 319 13 66 
lub 71 319 13 12.

Spotkania informacyjne 
dla mieszkańców

W 2021 roku zorganizowane zosta-
ły trzy spotkania informacyjne 
(29.06.2021 r., 27.09.2021 r. oraz 
14.12.2021 r.) dotyczące Programu 
„Czyste Powietrze” realizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Szczegóły Programu 
na wszystkich spotkaniach przedsta-
wiła Pani Żaneta Borutko – Dorad-
ca Energetyczny z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Dodatkowo podczas dwóch spotkań 
zaproszeni przedstawiciele Urzędu 
Skarbowego w Wołowie omówili naj-
istotniejsze kwestie dotyczące ulgi ter-
momodernizacyjnej.

W czasie prelekcji omówione 
zostały zagadnienia dotyczące zakre-
su wsparcia, rodzaju przedsięwzięć 
kwalifikujących się do dofinansowa-
nia, wysokości udzielanych dotacji 
oraz docelowej grupy beneficjentów. 

Przedstawiciel WFOŚiGW we Wro-
cławiu oprócz omówienia zagadnień 
związanych z Programem „Czyste 
Powietrze” zapoznał mieszkańców 
z programem „Poprawy jakości powie-
trza poprzez wymianę źródeł ciepła 
w budynkach wielorodzinnych – pilo-
taż na terenie województwa dolno-
śląskiego”. Celem ww. programu 
jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplar-
nianych przez wymianę źródeł ciepła 
i poprawę efektywności energetycz-
nej budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych od 3 do 20 lokali miesz-
kalnych. Wnioski składane w ramach 
tego pilotażu, będą przez beneficjen-
tów składane osobiście. Więcej infor-
macji oraz dokumenty do pobrania 
są dostępne na stronie https://wfo-
sigw.wroclaw.pl.

Odzew mieszkańców był bardzo 
duży, co pokazuje zapotrzebowanie 
na wiedzę oraz chęć wymiany źródeł 
ciepła. Każdy miał możliwość zada-
nia pytań oraz zgłaszania swoich wąt-
pliwości.

Drzewo za e-fakturę

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanaliza-
cyjne w Wołowie rozpoczęło we wrze-

śniu ubiegłego roku akcję „Drzewo 
za e-fakturę”. Akcja ma na celu zachę-
cenie mieszkańców do rezygnacji 
z papierowej wersji rachunków – nie 
drukując ich niepotrzebnie oraz nie 
korzystając z usług pocztowych przy-
czyniamy się bowiem do ogranicze-
nia wycinki drzew oraz zmniejszenia 
śladu węglowego. Od momentu roz-
poczęcia akcji, tj. 14 września 2021 
roku, wybranie e-faktury zadeklaro-
wało 174 klientów Przedsiębiorstwa. 
To 174 sztuki nowych drzew na tere-
nie Gminy Wołów, które we współpra-
cy z Wydziałem Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego w Wołowie 
zostaną zasadzone we wskazanych 
lokalizacjach. Więcej na temat akcji 
można przeczytać w osobnej publika-
cji naszego Informatora.

Akcja Sprzątania Świata

Tradycyjnie we wrześniu odbyła 
się Ogólnopolska Akcja Sprzątania 
Świata. W ramach tego wydarzenia 
Gmina Wołów przygotowała pakiety 
do sprzątania dla szkół, które zgłosiły 

chęć uczestniczenia w ww. wydarze-
niu. W 2021 r. w akcji uczestniczy-
ło 14 szkół, czyli ok. 1 709 uczniów. 
Z informacji uzyskanych od szkół 
wynika, że uczniowie wraz z nauczy-
cielami sprzątali tereny zlokalizowa-
ne w pobliżu swoich placówek, ścież-
ki rowerowe, teren wokół rotundy 
w Ośrodku Wypoczynkowym na Goli-
nie, teren Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Wołowie, teren wołowskich ogród-
ków działkowych, miejsca w Usko-
rze Wielkim, Park „Gancarz”, Cmen-
tarz „Gancarz”. Dodatkowo w ramach 
Ogólnopolskiej Akcja Sprzątania 
Świata nauczyciele przeprowadzili 
prelekcje dotyczące zasad segrega-
cji odpadów i kolorów pojemników 
do segregacji.

Spacery dendrologiczne

W lipcu odbyły się dwa 1,5-godzinne 

spacery mające na celu przybliżyć naj-
ciekawsze drzewa rosnące w Wołowie 
(woj. dolnośląskie). W trakcie spaceru 

podejmowaliśmy tematy z zakresu 
zieleni jako tożsamości regionalnej. 
Oprócz tego w październiku odbył się 
spacer wśród najpiękniejszych drzew 
Wołowa oczami arborysty – Damia-
na Gacka. Pierwszy etap spaceru 
o godzinie 12:00 otworzył burmistrz 
Gminy Wołów Dariusz Chmura. Spa-
cer rozpoczynał się w Rynku przy lipie 
drobnolistnej rosnącej przed głów-
nym wejściem do ratusza. Następnym 
przystankiem była glediczia trójcier-
niowa rosnące przy ul. Skarbowej, 
następnie udaliśmy się w kierunku 
ul. Kąpielowej, żeby podziwiać graby 
i klony przy Starostwie Powiatowym 
w Wołowie. Stamtąd udaliśmy się 
na aleję olchową przy Ścieżce Filo-
zofów, następnie do buka purpuro-
wego przy ogródkach działkowych, 
zobaczyliśmy również lipę drobnolist-
ną przy ul. Korzeniowskiego. Podczas 
spaceru można było zobaczyć jedyną 
w swoim rodzaju robinię omszoną, 
kwitnącą na różowo. Spacer zakoń-
czył się przy klonie srebrzystym przy 
basenie, to na tym drzewie przedsta-
wiciel federacji arborystów polskich 
przeprowadził badanie VTA (wizual-
na ocena drzewa) klonu. Drugim eta-
pem spaceru było spotkanie w parku 
przy ul. Kościuszki, gdzie została prze-
prowadzona przykładowa pielęgna-
cja drzewa.

Ścieżka edukacyjna  
nie tylko dla dzieci

W ramach edukacji ekologicznej 
Gmina Wołów zrealizowała w 2021 r. 
ścieżkę edukacyjną „Śladami fauny 
i flory Gminy Wołów”. Ścieżka pro-
wadzi z Wołowa, terenu OSiR przy 
ulicy Panieńskiej, gdzie znajdują się 
pierwsze elementy ścieżki takie jak 
wiata przyrodnicza z grą „Przyrod-
nicze koło wiedzy”, czy gra eduka-
cyjna Wrzutki pt. „Jaki to ptak? ”, 
do Lubiąża trasą nowej ścieżki rowe-
rowej. Końcowym etapem ścieżki edu-
kacyjnej jest teren przy przedszkolu 
„Niezapominajka” w Lubiążu gdzie 
znajdują się między innymi takie ele-
menty jak gra „Sprawność dendro-
log”, „Światowid” czy Labirynt Natu-
ry „Wiem co jem w lesie”. Poprzez 
stworzenie atrakcji dla dzieci i mło-
dzieży chcemy wpływać na świado-
mość ekologiczną rodziców. Podczas 
wycieczki szlakiem ścieżki edukacyj-
nej dzieci i przedszkolaki będą mogli 
usłyszeć o tym jak dbać o środowisko, 

ale przede wszystkim będą mogli spę-
dzić czas na odkrywaniu tajemnic ota-
czającej nas przyrody. Wzdłuż trasy 
rowerowej, która biegnie starym 
nasypem kolejowym, występują stare 
okazy drzewostanu charakterystyczne 
dla naszego regionu, dlatego zosta-
ną tu rozmieszczone rzeźby owoców 
i rzeźba lochy dzika wraz tabliczka-
mi informacyjnymi. Dla dzieci i rodzi-
ców jest to atrakcja i interesujące 
doświadczenie, aby znaleźć wszyst-
kie elementy wzdłuż trasy. Prawie 
każde urządzenie edukacyjne posia-
da aspekt wypoczynkowy w posta-
ci ławki. Pozwalają one nie tylko 
odpocząć w plenerze, ale także służą 
jako pomoc najmłodszym dzieciom 
w obsłudze gier. Zdobywanie wiedzy 
przyrodniczej poprzez zabawę i wypo-
czynek w otwartej przestrzeni przy 
przedszkolu pośród pięknego, stare-
go drzewostanu, może tylko zachęcić 
dzieci i ich rodziców do zapoznania 
się z ciekawymi i ważnymi zagad-
nieniami edukacyjno-przyrodniczymi 
ścieżki. Wszystkie urządzenia wyko-
nane są z drewna iglastego, odpo-
wiednio zaimpregnowanego. Tablice 
przeznaczone są do użytku zewnętrz-
nego, przy zachowaniu norm bezpie-
czeństwa.

Czujniki badające 
powietrze

9 listopada 2021 r. w trzech loka-
lizacjach na terenie Wołowa zosta-
ły zamontowane czujniki pomiaru 
jakości powietrza (ul. Trzebnicka, 
Komuny Paryskiej, Rynek). Mierzą 
one podstawowe parametry związane 
z jakością powietrza: stężenie pyłów 
PM2,5, PM10, wilgotność temperatu-
rę oraz ciśnienie atmosferyczne, czyli 
czynniki mogące wpływać na tworze-
nie się smogu.

Uruchomienie systemu jest odpo-
wiedzią na oczekiwania mieszkań-
ców, którzy chcą znać stan jakości 
powietrza w gminie. Dane uzyskane 
za pomocą czujników mają wyłącznie 
charakter edukacyjny i informacyj-
ny, nie będą służyć do wprowadza-
nia stanów alarmowych dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza w gmi-
nie. Mieszkańcy mogą sprawdzać bie-
żący stan powietrza w swojej okolicy 
za pośrednictwem strony interneto-
wej www.naszepowietrze.pl oraz 
aplikacji mobilnej Syngeos – Nasze 
Powietrze.
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Jesteśmy  
w „Korpusie 
Wsparcia 
Seniorów”
Gmina Wołów przystąpiła 
do programu Ministerstwa 
Rodziny I Polityki Społecznej 
„Korpus Wsparcia 
Seniorów” na 2022 rok.

C elem programu jest zapewnienie 
usługi wsparcia seniorom w wieku 
65 lat i więcej przez świadczenie 

usług w zakresie określonym w pro-
gramie, wynikających z rozezna-
nych potrzeb na terenie danej gminy, 
poprawa bezpieczeństwa oraz możli-
wości samodzielnego funkcjonowa-
nia w miejscu zamieszkania dla osób 

starszych przez zwiększanie dostępu 
do tzw. „opieki na odległość”.

Opaski bezpieczeństwa

Seniorom zostaną wręczone opaski 
bezpieczeństwa, które będą połą-
czone z usługą operatora pomocy. 
W przypadku trudnej sytuacji lub 
nagłego zagrożenia wciśnięcie guzi-
ka alarmowego, znajdującego się 
na opasce, umożliwi połączenie się 
z gotową do interwencji centralą. 
Bezpośrednimi adresatami progra-
mu są seniorzy w wieku 65 lat i wię-
cej, mający problemy z samodziel-
nym funkcjonowaniem ze względu 
na stan zdrowia, prowadzący samo-
dzielne gospodarstwa domowe lub 
mieszkający z osobami bliskimi, które 
nie są w stanie zapewnić im wystar-
czającego wsparcia. 

Program będzie realizowany 
do 31.12.2022 r. Realizatorem pro-
gramu jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wołowie. 

„Aktywna 
integracja” 
zatwierdzona!

Wniosek Gminy Wołów 
o dofinansowanie projektu 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020 współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznej 
pn. „Aktywna integracja” został 
zatwierdzony do realizacji.

C ałkowita wartość projektu wyno-
si 1 108 275,28 zł, a kwota dofi-
nansowania to 942 033,98 zł.

Celem głównym projektu jest reali-
zacja usług aktywnej integracji o cha-
rakterze społecznym, zdrowotnym 
oraz zawodowym z elementami dzia-
łań środowiskowych na terenie Gminy 
Wołów w okresie od 01.01.2022 
do 30.06.2023 r. w stosunku do osób 
zagrożonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym oraz osób z ich oto-
czenia poprzez rozwój i wsparcie ich 
funkcjonowania społecznego, zdro-
wotnego oraz poprawę i wzmocnienie 
ich zdolności do zatrudnienia i zatrud-
nienie.

Realizatorem zaplanowanych dzia-
łań będzie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wołowie przy współpra-
cy z partnerami – Stowarzyszeniem 
Osób Niepełnosprawnych w Woło-
wie oraz Powiatowym Urzędem Pracy 
w Wołowie.

Realizację celu  
zapewnią następujące  
działania:

• ZADANIE 1: Aktywizacja społecz-
na rodzin z problemami opiekuńczo-
-wychowawczymi wraz z otoczeniem 
w okresie 1.01.2022 r. – 30.06.2023 r.
• ZADANIE 2: Aktywizacja zdrowot-
na osób stosujących przemocy, uzależ-
nionych wraz z otoczeniem w okresie 
1.03.2022 r. do 30.06.2023 r.
• ZADANIE 3:   Praca  socjal -
na na rzecz uczestników w okre-
sie 1.01.2022- 30.06.2023 r.
• ZADANIE 4: Aktywizacja zawo-
dowa  osób  bezrobotnych/bier-
nych zawodowo w okresie 1.01.2022 
– 30.06.2023 r.

Jest to projekt w ramach, którego 
realizowane będą szkolenia zawodo-
we, ze wsparciem stypendialnym.

Kolejny Slot Art FestivalJeden z największych festiwali 
kultury alternatywnej 
w Polsce po raz kolejny będzie 
organizowany w Lubiążu. 
Można już kupić bilety i zapisać 
się do wolontariatu.

S lot Art Festival to pięć dni 
wypełnionych dziesiątka-
mi warsztatów, koncertów, 

imprez, projekcji filmowych i wykła-
dów. Wydarzenie to co roku przy-
ciąga osoby, które chcą oderwać się 
od codziennego pędu i poznać ludzi, 
którzy swoim stylem życia wyłamu-
ją się niekiedy z przyjętych sche-
matów. Tym samym jest to miejsce 
dla miłośników kultury alternatyw-
nej. W tym roku festiwal odbędzie 
się w dniach 5‒9 lipca, tradycyjnie 
w Pocysterskim Zespole Klasztor-
nym w Lubiążu. Bilety można kupić 
na stronie slot.art.pl. W tym roku 
bilety dostępne są w dwóch limito-
wanych turach. Są bezzwrotne, ale 
istnieje możliwość przepisania ich 
na inną osobę przed startem wyda-
rzenia, czyli do 5 lipca 2022.

Zielony Slot

Organizatorzy festiwalu bardzo cenią 
sobie życie zgodne z ekologią. Dlatego 
każdego roku zachęcają uczestników 

do tego, by podczas pobytu na tere-
nie klasztoru pozostawiali po sobie 
jak najmniej odpadów. Jak to wyglą-
da w praktyce? Otóż dla przykładu, 
w 2019 roku, dzięki akcji „z własnym 
kubkiem” organizatorzy wydali aż 
o 10 000 mniej kubków jednorazo-
wych na gorące napoje niż rok wcze-
śniej. A dzięki dystrybucji filtrowanej 
wody zużyli o ponad 6 100 butelek 
plastikowych mniej niż dotychczas. 

Organizatorzy zachęcają również, 
by na festiwal przyjechać pociągiem 
lub w zorganizowanej grupie jednym 
środkiem transportu. Nas jako gminę 
cieszy, że tak duże wydarzenie wpi-
suje się w ideę #ZielonegoWołowa.

Z pewnością będziemy na bieżąco 
informować o festiwalu i czekających 
nas atrakcjach. Zachęcamy do śledze-
nia informacji na oficjalnej stronie 
Slot Art Festival na Facebooku.

Będą reprezentować powiat
Zuzanna Opulska i Filip Halama 
będą reprezentować nasz powiat 
w eliminacjach wojewódzkich 
XXV Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego Pegazik.

W  czwartek 10 marca w Miej-
skiej i Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Wołowie odbył 

się powiatowy etap XXV edycji Dol-
nośląskiego Konkursu Recytatorskie-
go Pegazik. Laureaci etapu gminnego 
z Brzegu Dolnego, Wińska i Woło-
wa zaprezentowali bogaty repertuar. 
Do udziału w eliminacjach zakwalifiko-
wało się 18 osób. Na eliminacje przy-
było 16 uczestników, którzy startowa-
li w dwóch kategoriach wiekowych 
(„młodsi” – uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych oraz „starsi” -uczniowie 
klas VII -VIII szkół podstawowych).

A tak prezentuje się 
lista zwycięzców oraz 
wyróżnionych:

KATEGORIA MŁODSI:
I miejsce – Filip Halama
II miejsce – Marek Zioła
III miejsce – Wiktoria Sadzyńska
Wyróżnienie – Hanna Tworowska
Wyróżnienie – Julian Wieleba
KATEGORIA STARSI:
I miejsce – Zuzanna Opulska
II miejsce – Milena Oparska
III miejsce – Aleksandra Rogos
Wyróżnienie – Hanna Staroń
Wyróżnienie – Alan Stańczyk
Gratulujemy wszystkim uczestni-

kom, opiekunom i szkołom. Zwycięz-
com życzymy powodzenia! Trzymamy 
za Was kciuki!



20 Dzień dobry WołówBezpłatny informator Gminy Wołów     www.facebook.com/ddwolow

Gminna oferta dla seniorów
Przedstawiamy ofertę Gminy 
Wołów dla seniorów w 2022 
roku. Zachęcamy do współpracy! 
Seniorzy mogą skorzystać nie 
tylko z systemu oferowanych 
zniżek, ale także poszerzyć swoją 
wiedzę i spędzać aktywnie czas.

Przed nami kolejny rok reali-
zacji Programu działania 
na rzecz seniorów na lata 2020 

– 2026 „Gmina Wołów Seniorom”. 
Program ten i zawarte w nim zało-
żenia są odpowiedzią na potrzeby, 
jakie w przeprowadzanych bada-
niach ankietowych wskazywali nam 
mieszkańcy.

– Naszym celem jest poprawa 
warunków życia osób starszych, 
aktywizowanie i promowanie ich 
działań oraz zapewnienie im poczu-
cia bezpieczeństwa. Program dla 
seniorów określony również gło-
sami seniorów wskazuje zadania 
stojące przed nami – społecznością 
lokalną. Mierzymy się z kolejny-
mi wyzwaniami w zakresie popra-
wienia infrastruktury i dostosowa-
nia jej do potrzeb osób starszych. 
Przed nami konieczność wprowa-
dzania najtrudniejszych, a zarazem 
koniecznych zamian w sposobie 
postrzegania seniorów przez spo-
łeczeństwo, w szczególności przez 
dzieci i młodzież. Przyszło nam 
realizować program bardzo trudny 
opierający się na współdziałaniu, 
integracji ludzi aktywnych i tych 
którzy chcą nimi być, jak również 
na wielopokoleniowym podejściu 
podmiotów do problemu, różnorod-
ności adresatów, bo z jednej strony 
mamy „czekających” seniorów, czę-
sto o bardzo różnej kondycji, upo-
sażeniu, mentalności i przyzwycza-
jeniach, a z drugiej strony mamy 
pozostałą społeczność lokalną także 
ze swoimi problemami i oczekiwa-
niami – mówi Eugeniusz Stańczak, 
pełnomocnik Burmistrza Gminy 
Wołów do spraw polityki senioral-
nej.

Poniżej prezentujemy ofertę dla 
seniorów z terenu Gminy Wołów. 
Mamy nadzieję, że trafi ona do jak 
największego grona odbiorców.

Pierwsze w powiecie 
Centrum Aktywności 
Wielopokoleniowej

W wyniku uzgodnień z Zarządem 
Polskiego Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów w Wołowie wszyst-
kie pomieszczenia Związku przy 
Placu Szkolnym 2 będą udostępnia-
ne pod potrzeby Centrum. Powstała 
pracownia, która jest miejscem zajęć 
manualnych i ćwiczących spraw-
ność umysłową. Oprócz tego została 
tu zaaranżowana przestrzeń do orga-
nizowania wykładów – zostały zaku-
pione dwa rzutniki multimedialne 
z przeznaczeniem do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych. Gmina Wołów 
przeznaczyła na utworzenie Centrum 
kwotę blisko 41 000 złotych.

– Centrum ma być dopełnieniem 
działalności organizacji senioralnych, 
które będzie jednocześnie koordyno-
wać współdziałanie wszystkich środo-
wisk na rzecz integracji z seniorami – 
wyjaśnia Eugeniusz Stańczak.

Celami operacyjnymi Centrum jest 
osiem podstawowych funkcji: infor-
macyjna, doradcza, edukacyjna, akty-
wizacyjna, wspierająca, integracyj-
na, koordynacyjna, usługowa. Do tej 
pory w CAW organizowane były 
między innymi zajęcia komputero-
we i wykłady. Seniorzy chętni wziąć 
udział w kursie komputerowym dla 
osób początkujących mogą zapisać się 
pod numerem telefonu 71 319 13 30.

Wykłady i spotkania

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom środowiska wiejskiego naszej 

Gminy, 9 lutego w Klubie Ludowym 
„Biesiada” w Warzęgowie wykładem 
„4 kroki do utrzymania sprawności 
fizycznej w wieku 60+” zainaugu-
rowaliśmy cykl 4 spotkań z panem 
Piotrem Łąckim – psychologiem dla 
seniora. Kolejne spotkanie odbyło się 
3 marca o godzinie 17:00 w Uskorze 
Wielkim. Za nami również kolejne 
spotkania z adwokatem Adrianem 
Gniewaszewskim, które były orga-
nizowane w Centrum Aktywności 
Senioralnej.

Wołowska Karta Seniora  
– system zniżek

Wołowska Karta Seniora to nic inne-
go jak program zniżek dla osób, które 
ukończyły 60. Rok życia. Gmina 
Wołów na dzień 14.02.2022 r. wyda-
ła do tej pory aż 820 sztuk kart, a pro-
gram liczy już 32 Partnerów świadczą-
cych usługi seniorom po obniżonych 
cenach. Kartę można otrzymać bez-
płatnie „od ręki” w biurze Pełnomoc-
nika ds. Polityki Senioralnej. WKS jest 
bezpłatna, a oprócz tego jest bezter-
minowa. Korzystanie przez seniora 
z promocji oferowanych przez partne-
rów jest możliwe wyłącznie za okaza-
niem karty i dokumentu tożsamości. 
Do odbioru karty senior może upo-
ważnić pisemnie wskazaną przez sie-
bie osobę, która w jego imieniu odbie-
rze kartę. Karta jest imienna i nie 
może być udostępniana innym oso-
bom. Partnerem Programu może być 
każda osoba fizyczna, osoba praw-
na, jednostka organizacyjna lub inny 
podmiot, które przystąpią do współ-
pracy w ramach Programu poprzez 
umożliwienie posiadaczom karty 
korzystania z promocji na świadczo-
ne przez siebie usługi lub na zakup 
oferowanych przez siebie towarów. 
Aktualna informacja o partnerach 
programu oraz oferowanych pro-
mocjach będzie dostępna na www.
wolow.pl oraz w Urzędzie Miej-
skim w Wołowie. Oprócz tego każdy 

Partner w widocznym miejscu będzie 
posiadać w swojej siedzibie naklejkę 
informującą o uczestnictwie w pro-
gramie. Informacje odnośnie karty: 
tel. 71 319 13 30.

Koperty Życia – ważne 
informacje w jednym 
miejscu

Koperty Życia to akcja, którą jako 
Gmina Wołów prowadzimy od 2020 
roku. Do tej pory wydaliśmy już 
2 000 sztuk kopert, w których znaj-
dują się formularze dotyczące stanu 
zdrowia posiadacza. To bardzo istot-
ne informacje, które mogą nawet 
uratować życie. Osoby schorowane, 
samotnie mieszkające mogą dzię-
ki temu w prosty sposób przekazać 
dane o swoich chorobach pracowni-
kom pogotowia. Jest to szczególnie 
ważne w sytuacji utraty przytomno-
ści, kiedy nie ma możliwości zebra-
nia wywiadu medycznego. Kopertę 
należy umieścić w widocznym miej-
scu. W tym roku Gmina Wołów zaku-
pi kolejne 1 000 sztuk kopert, które 
będzie można otrzymać w biurze Peł-
nomocnika do spraw polityki senio-
ralnej.

Telefon Życzliwości – nie 
bądź obojętny na sąsiada!

To trwająca drugi rok akcja pomocy, 
która została zapoczątkowana pod-
czas wybuchu pandemii COVID-19, 
kiedy izolacja i problemy zdrowot-
ne uniemożliwiały seniorom, oso-
bom schorowanym normalne funk-
cjonowanie. W akcję zaangażowali 
się również wolontariusze, którzy 
pomagają w robieniu zakupów, 
wyprowadzaniu zwierząt na spacer. 
W tym miejscu chcemy podziękować 
również wszystkim aktywnym, życz-
liwym sąsiadom, których zaintereso-
wanie drugim człowiekiem niejedno-
krotnie pomogło w zdiagnozowaniu 
czyichś problemów.

Pomagajmy osobom starszym, 
samotnym, schorowanym, miesz-
kającym obok nas. To takie proste:
• Zapukaj lub zadzwoń do sąsiada.
• Zapytaj, jak się czuje, w czym 
możesz pomóc.
• Koniecznie sprawdź czy nie jest 
chory i nie wymaga pomocy lekarza.
• Zaproponuj zrobienie zakupów.
• Porozmawiaj.

Jeżeli ocenisz, że wymaga pomo-
cy specjalistycznej, zadzwoń 
do  Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Wołowie, zapy-
taj  co  masz zrobić w  zasta -
nej sytuacji, tel. 71/384 51 94  
lub 690 002 800.

Olimpiada Dobrego 
Rocznika i Wołowski 
Miesiąc Seniora

Zarówno Olimpiada Dobrego Rocz-
nika jak i Wołowski Miesiąc Seniora 
to wydarzenia, które wpisały się już 
na stałe w kalendarz wydarzeń orga-
nizowanych na terenie Gminy Wołów. 
W tym roku planujemy organizację 

SENIORZE – ZACHĘCAMY 
DO KONTAKTU!
Wszelkie zagadnienia dotyczące 
seniorów z terenu Gminy Wołów 
można omawiać z Pełnomocnikiem 
Burmistrza Gminy Wołów do spraw 
polityki senioralnej,  
tel. 71 319 13 30, 690 002 800.

letniej olimpiady w ramach realizacji 
akcji Aktywny Wołów. Olimpiada roz-
grywana będzie w kilku dyscyplinach 
sportowo – rekreacyjnych, ocenia-
nych i podsumowywanych oddzielnie. 
Udział w niej wezmą osoby w róż-
nym wieku, lecz warunkiem uczest-
nictwa jest to, by w drużynie znajdo-
wała się osoba w wieku senioralnym. 
Mimo, że mowa o „letniej” olimpia-
dzie, pierwsze wydarzenia rozpocz-
ną się już w maju, kiedy to zostanie 
zorganizowana między innymi inau-
guracja grillowania i turniej w bule. 
W czerwcu i lipcu na drużyny cze-
kać będą kolejne konkurencje, w tym 
między innymi rzuty do kosza, tur-
niej strzałów do bramki piłkarskiej, 
rzut podkową, układanie puzzli, tur-
niej karciany – gra w Tysiąca, wyści-
gi z przeszkodami. Do wygrania będą 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
sponsorów. Oprócz tego planujemy 
organizację wieczorków tanecznych.

W październiku – miesiącu senio-
rów zapraszamy z kolei na III Halową 
Olimpiadę Dobrego Rocznika, gdzie 
drużyny zmierzą się ze sobą grając 
w warcaby, kręgle i lotki. Wydarze-
nie będzie częścią IV Wołowskie-
go Miesiąca Seniora, podczas które-
go mamy do zaoferowania wykłady, 
warsztaty tematyczne, konferencje, 
koncert. Szczegóły podamy w kolej-
nym wydaniu Informatora „Dzień 
Dobry Wołów”.

Wołów Seniorom 
w Internecie

Każdy senior korzystający z Facebo-
oka, lub jego domownicy mogą śle-
dzić na bieżąco informacje umiesz-
czane na stronie Wołów Seniorom. 
Jest to oficjalny kanał informacyjny 
dotyczący realizowania polityki senio-
ralnej Gminy Wołów. Każdy senior 
znajdzie tam przydatne wiadomości 
z zakresu poradnictwa, zaproszenia 
na organizowane przez naszą gminę 
wydarzenia.

Darmowy transport  
dla potrzebujących

Mieszkańcy z terenu Gminy Wołów 
mogą skorzystać z darmowego trans-
portu door-to-door (z ang. „od drzwi 
do drzwi”). Usługa ta ma przede 
wszystkim ułatwić osobom schoro-
wanym, starszym, niepełnosprawnym 
dotarcie do przychodni czy urzędu. 
Z usługi tej najczęściej korzystają 
seniorzy, którzy są dowożeni z domu 
do lekarza i z powrotem do domu. 
Więcej na temat transportu door-to-
-door można przeczytać w osobnym 
artykule na łamach powyższego Infor-
matora.
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O edukacji artystycznej

Szykujemy się do kolejnej edycji 
projektu „Aktywny Wołów”, 
organizowanego przez Gminę 
Wołów oraz jednostki podległe, 
kluby i stowarzyszenia.

J ednym z pomysłów urozmaicenia 
czasu dzieci i młodzieży z naszej 
gminy jest organizacja zajęć 

z zakresu edukacji artystycznej. Dlate-
go też 17 lutego odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami Policealnego Stu-
dium Animatorów Kultury „SKIBA” 
we Wrocławiu – dyrektorem Micha-
łem Kottem oraz koordynatorem ds. 
projektów i współpracy z instytucja-
mi kultury – Ewą Krymarczyk.

Więcej na temat tegorocznej ofer-
ty „Aktywnego Wołowa” będzie 
można przeczytać w kolejnym wyda-
niu naszego Informatora, jak również 
na stronie wolow.pl i na stronie DD 
Wołów TV na Facebooku.

Nowy zarząd „Mojęcic”

Co słychać w Zespole Ludowym 
„Mojęcice”? Z końcem 
stycznia wybrany został 
nowy zarząd zespołu.

P rzewodniczącą została pani 
Łucja Barańczuk, a zastępcą 
Ewa Miazek – Stelmarczyk. 

Funkcję impresario pełni Andrzej 
Wątroba, kronikarza – Maria War-
szycka, skarbnikiem jest obec-
nie Helena Pukiel, a kierownikiem 

świetlicy – Stanisław Wątroba. Pomi-
mo trudnej sytuacji jaką obecnie 
mamy w kraju w związku z pande-
mią COVID-19, Zespół Mojęcice stara 
się aktywnie działać, aby reprezento-
wać gminę Wołów w regionie dolno-
śląskim i poza jej granicami. Muzy-
cy z Mojęcic obecnie przygotowują 
się do X Dolnośląskiego Przeglądu 
Zespołów Ludowych, który planowa-
ny jest na maj. Życzymy, by wszyst-
kie zamierzone plany spełniały się 
śpiewająco!

Zimowe Półkolonie 
Gminne 2022
10 dni wypełnionych dobrą 
zabawą, warsztatami 
kreatywnymi, zajęciami 
sportowymi, eksperymentami 
z suchym lodem czy spotkaniem 
z naturą – tak wyglądała druga 
edycja Zimowych Półkolonii 
Gminnych przygotowanych przez 
Wołowski Ośrodek Kultury.

Z organizowane w czasie ferii 
zimowych półkolonie już po raz 
kolejny cieszyły się ogrom-

nym zainteresowaniem. W tym roku 
w zajęciach uczestniczyła ponad setka 
dzieci z terenu gminy Wołów. Boga-
ty program obfitował w wiele cieka-
wych wydarzeń, m.in. eksperymen-
ty z suchym lodem, laboratorium 

slime, warsztaty krawieckie, spotka-
nie z muzyką na żywo, tworzenie świe-
czek sojowych, zajęcia parkourowe czy 
spotkanie z leśnym światem. Uczestni-
cy odwiedzili również Miejską i Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w Wołowie, 
studio wołowskiej telewizji czy siedzi-
bę DS TEAM. W Wołowskim Ośrod-
ku Kultury mieli okazję zagrać w gry 
na wielkim ekranie oraz uczestniczyć 
w projekcjach kinowych. Na hali OSiR 
brali udział w zajęciach badmintona, 
grupowych rozgrywkach sportowych, 
a dla relaksu bawili się na dmuchań-
cach udostępnionych przez Studio 
Balans. Pod okiem wychowawczyń 
nasi podopieczni spędzali czas rów-
nie kreatywnie – tworząc plastelinowe 
miasta i figurki, grając w ulubione gry 
planszowe czy uczestnicząc w zaba-
wach integracyjnych.

Na zakończenie pierwszego tygo-
dnia zorganizowano Bal Karnawa-
łowy, a zimową przerwę ze szkołą 
zakończyliśmy spektaklem teatral-
nym „Renifer Niko ratuje zimę”.

• Wołowski Ośrodek Kultury

Już dziś zapraszamy do udziału 
w Letnich Półkoloniach Gminnych, 
które rozpoczniemy już 27 czerwca!



22 Dzień dobry WołówBezpłatny informator Gminy Wołów     www.facebook.com/ddwolow



23NUMER 1 (3), kwiecień 2022 Dzień dobry Wołów Bezpłatny informator Gminy Wołów

Gmina Wołów dla Ukrainy
W wyniku agresji zbrojnej Rosji 
na Ukrainę Gmina Wołów podjęła się 
pomocy humanitarnej uchodźcom. 
Do tej pory nasz samorząd 
przyjął 200 osób uciekających 
przed wojną. Nadal trwają zbiórki 
darów, a część z nich została już 
przetransportowana do naszych 
miast partnerskich – Warasza 
i miasta Brody. W akcję humanitarną 
zaangażowały się również nasze 
Ochotnicze Straże Pożarne. 
Pomoc dociera także z miast 
partnerskich Buchholz w Niemczech 
oraz Canteleu we Francji.

Już 26 lutego, dwa dni po rozpo-
częciu inwazji Rosji na Ukrainę, 
z inicjatywy burmistrza Dariu-

sza Chmury delegacja z Wołowa 
wybrała się autobusem udostępnio-
nym przez firmę Turbo – Trans S.C. 
na przejście graniczne w Dołhobyczo-
wie, by odebrać kobiety i dzieci z mia-
sta partnerskiego Brody na Ukrainie, 
które skierowało swój apel o pomoc. 
Od poniedziałku 28 lutego ruszyła zaś 
zbiórka darów „Gmina Wołów dla Ukra-
iny”. Został powołany sztab kryzyso-
wy w Urzędzie Miejskim w Wołowie 
i stworzona została baza wolontariu-
szy, którzy codziennie dzielnie praco-
wali w godzinach popołudniowych oraz 
wieczornych odbierając przynoszone 
przez mieszkańców dary. Wśród prze-
kazywanych przez mieszkańców rze-
czy były ubrania, trwała żywność, leki, 
zabawki, pościel – wszystko, co może 
pomóc uchodźcom przebywającym 
zarówno w Gminie Wołów jak i cywi-
lom na Ukrainie. Część darów została 
odesłana do wojewódzkiego centrum 
dystrybucji. Udało nam się przekazać 
dary bezpośrednio do miasta partner-
skiego Warasz na Ukrainie, z którego 
również przyjęliśmy uchodźców. Taka 
sama pomoc trafiła również do miasta 
partnerskiego Brody.

Wołowianin wrócił 
na Ukrainę, by pomagać

Czynnie włączyliśmy się także w drugą 
zbiórkę, prowadzoną na rzecz ratowni-
ków medycznych na Ukrainie. Poprosi-
ła o nią grupa, w skład której wchodzi 
nasz mieszkaniec Michał Matraj. Jemu 
oraz jego zespołowi udało się ewaku-
ować z Sewierodoniecka na wscho-
dzie Ukrainy, skąd ruszyli w kierunku 
Mołdawii a później Polski. Michałowi 
udało się wyruszyć ponownie na Ukra-
inę z ambulansami wypełnionymi leka-
mi, środkami opatrunkowymi oraz 
innym sprzętem medycznym. Jest on 
także w kontakcie z Wojennymi Medy-
kami Ukraińskiej Armii broniącej kraju 
i to do nich bezpośrednio trafił sprzęt 
medyczny najbardziej potrzebny na linii 
frontu.

– Ewakuując się widzę to dokład-
nie! Dziesiątki, setki tysięcy uchodź-
ców usiłuje tak samo jak ja wydostać się 
ze wschodu Ukrainy, z obwodu Ługań-
skiego. W stronę naszych granic jadą 
ludzie, którzy potrzebują naszej pomo-
cy, Ci ludzie to UCHODŹCY WOJEN-
NI, oni nie szukają lepszego życia 

PRACOWNICY SOCJALNI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W WOŁOWIE PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA ZWIĄZANE 
Z POBYTEM UCHODŹCÓW Z UKRAINY NA TERENIE GMINY WOŁÓW:

1) dystrybucja i zaopatrzenie w żywność, środki czystości i higieniczne, odzież, 
obuwie (dostawa z różnych punktów zbiórek i sklepów z terenu miasta)

2) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych tj.:
-nadawanie numeru pesel,
-pomoc w wypełnianiu wniosków o przyjęcie do szkoły i przedszkola,
– związanych z przyznaniem jednorazowej pomocy 300 zł, 500+, 
zasiłki rodzinne, bezpłatne posiłki w przedszkolu i szkole,
– zakładanie kont bankowych,

3) monitorowanie sytuacji uchodźców pod kątem potrzeb 
bytowych, także poza godzinami i dniami pracy,

4) pomoc w załatwianiu spraw związanych z ochroną zdrowia w:
– rejestracja do specjalistów (psychiatra, neurolog, laryngolog itp.)
– asystowanie podczas wizyt lekarskich (również po godzinach pracy)

5) pomoc w załatwianiu spraw sądowych dotyczących 
uregulowania sytuacji prawnej dzieci,

6) segregowanie otrzymywanych darów w punktach zbiórek.

i zarobków. W ciągu najbliższych kil-
kunastu, kilkudziesięciu godzin dotrze 
do Polski największa fala uchodźców 
WOJENNYCH Na ich domy spadają 
pociski artyleryjskie, bomby, rakiety, 
giną kobiety i dzieci, Ci ludzie zostawi-
li wszystko co mieli, cały swój dobytek, 
uciekają przed najokrutniejszą wojną 
jaką świat widział po 1945. Ja też już 
wiem co się czuje kiedy ziemia dudni 
i drży, budynki się trzęsą, co się czuje 
kiedy jesteś pod ostrzałem GRAD, 
artylerii, rakiet a nad głową przelatują 
rosyjskie myśliwce, które niszczą lot-
nisko po czym znikają! Mamy kontakt 
z lekarką z Kijowa, która jest na miej-
scu i będziemy starali się do niej prze-
rzucać sprzęt – zaapelował w przejmują-
cym wpisie na Facebooku Michał Matraj 
(zachowaliśmy oryginalną pisownię).

Ochotnicze Straże Pożarne 
włączyły się w akcję

Magirus – wóz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzydlinie Małej został prze-
kazany strażakom z Ukrainy. Pojazd słu-
żył tej jednostce 10 lat. Wóz wyruszył 
z delegacją z OSP razem z darami prze-
kazanymi przez mieszkańców Gminy 
Wołów, w tym mieszkańców Krzydli-
ny Małej. W tej miejscowości w zbiórkę 
zaangażowało się Koło Gospodyń Wiej-
skich. Dzięki gminnej zbiórce wśród 
OSP udało się również skompleto-
wać sprzęt, który będzie miał za zada-
nie chronić ludność cywilną Ukrainy. 
Wśród darów zbieranych w zbiórce 
„Gmina Wołów dla Ukrainy” znala-
zły się również medykamenty, latar-
ki, baterie.

Pierwsza partia sprzętu wyruszyła 
za pośrednictwem Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wołowie. W podróż wyruszył rów-
nież wóz strażacki OSP Lubiąż, który 
także został zaopatrzony w niezbędny 
ekwipunek.

– My, wszyscy strażacy z Gminy 
Wołów, widząc tą straszną tragedię, 
która się dzieje na Ukrainie, postano-
wiliśmy wspomóc tych ludzi. W poro-
zumieniu z władzami Gminy Wołów 

zebraliśmy szereg rzeczy, które mogą 
się przydać w gaszeniu pożarów. OSP 
Lubiąż postanowiła podarować stra-
żakom na Ukrainie swój wóz strażac-
ki, który tam, miejmy nadzieję, uratuje 
przynajmniej jedno ludzkie życie i jedno 
domostwo. Będziemy nadal kontynu-
ować naszą pomocową akcję i w zależ-
ności od rozwoju sytuacji będziemy 
wspomagać wszystkich mieszkań-
ców Ukrainy – mówił podczas ostat-
nich przygotowań, przed przekazaniem 
wozu strażackiego Marian Szpak, prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu.

Pilne przyjęcie uchodźców

W nocy z 4 na 5 marca, w trybie pil-
nym, Gmina Wołów przyjęła blisko 60 
osób z Ukrainy, które uciekły przed 
toczącą się wojną. Są to głównie kobiety 
z dziećmi, a wśród nich również kobie-
ty w ciąży, którym została zapewnio-
na opieka medyczna. Osoby te zostały 
ulokowane w przygotowanym centrum 
kryzysowym w Szkole Podstawowej 
w Warzęgowie. Dodatkowo w Domu 
Pomocy Społecznej w Mojęcicach zosta-
ło ulokowanych 8 osób z rodzinnego 
domu dziecka. Obecnie osoby te zostały 
już przeniesione do docelowych miejsc 
noclegowych.

Miasta partnerskie 
pomagają

Do Wołowa odezwały się miasta part-
nerskie z Francji (Canteleu) oraz Nie-
miec (Buchholz). Oba zadeklarowa-
ły pomoc humanitarną. We wsparcie 
Ukrainie czynnie zaangażował się bur-
mistrz Buchholz Jan Hendrik – Röhse, 
który wraz z delegacją zapowiedział 
przyjazd do Wołowa razem z zebranymi 
darami. Gminę Wołów wsparło do tej 
pory również miasto Görzlitz, jak rów-
nież polskie szkoły w Berlinie.

Grupa wolontariuszy zbiórki „Wołów dla Ukrainy” chętnie włączyła się w akcję pomocy

Ostatnie przygotowania wozu strażackiego OSP przed odjazdem na Ukrainę

Kadr z materiału video na temat przekazania wozu bojowego przez OSP Krzydlina Mała.

Tymczasowe schronienie dla uchodźców było zorganizowane w Szkole Podstawowej w Warzęgowie

Pomagali nam obywatele Niemiec z Buchholz, Görzlitz oraz Wiesloch

Zbiórką Michała Matraja zainteresowała się telewizja Polsat
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