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Kolejne miliony dla Gminy Wołów
Gmina Wołów otrzymała kolejne dofi nansowania na realizację inwestycji, w tym środki z drugiej 
edycji rządowego programu Polski Ład. Nasz samorząd pozyskał także środki w ramach 
dofi nansowań przyznanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Święto radości i współpracy
Tegoroczne Dni Wołowa były świętem powrotu do normalności. Po frekwencji na zorganizowanych 
koncertach widać było, że mieszkańcy tęsknili za dobrą zabawą i beztroską. Istotnym elementem 
tegorocznych obchodów dni miasta było podpisanie umowy partnerstwa z czeskim miastem Milovice.
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Międzynarodowy 
sukces w Japonii!
Wspaniałym sukcesem zakończył 
się udział uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wołowie 
w 52. Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym 
organizowanym w Japonii 
przez fi rmę Pentel.

P o wielu miesiącach oczekiwań, 
6 maja zostały ogłoszone wyniki 
tej prestiżowej imprezy. Srebr-

ny medal otrzymał Michał Nohr – 
wówczas uczeń klasy 8A, obecnie już 
absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 
w Wołowie za pracę „Night”. Na 52. 
Międzynarodowy Konkurs Plastycz-
ny PENTEL z całego świata do Japo-
nii nadesłano aż 13 313 prac, w tym 
3 237 prac z Polski. Jury wyróżni-
ło 158 prac polskich dzieci w wieku 
od 3 do 15 lat. Michał za zdobycie 
tak wysokiego miejsca otrzymał, z rąk 
burmistrza Dariusza Chmury, nagro-
dę na scenie tegorocznych Dni Woło-
wa. Gratulujemy tak ogromnego suk-
cesu i życzymy kolejnych osiągnięć.

Wyróżnione dzieci otrzymały pre-
stiżowe medale i certyfi katy, które 
stanowią dowód uznania i motywu-
ją do dalszej pracy twórczej! Naj-
wyższe wyróżnienie przyznawane 

jest jedynie dziesięciu autorom 
najlepszych prac z całego świata, 
to Nagroda Ministra Spraw Zagra-
nicznych Japonii. Kolejne wyróżnie-
nia to nagrody: Supreme Gold, Gold, 
Silver, Bronze oraz Pentel.

Życzymy, aby ten sukces dał naszym 
uczniom motywację do rozwoju talen-
tów i tworzenia nowej historii sztuki 
dziecięcej. 

Konkurs!
Zgarnij zbiornik na deszczówkę od PW-K!

Już za kilka chwil w mediach 
społecznościowych 
Przedsiębiorstwa Wodno-
Kanalizacyjnego w Wołowie 
wystartuje konkurs. W nim 
do zgarnięcia będą zbiorniki 
na deszczówkę! Zebraliśmy kilka 
ciekawych informacji, które 
pokażą Wam, ile wody opadowej 
możemy zebrać w ciągu roku!

Średni roczny opad wody desz-
czowej w Polsce wynosi około 
600 mm/m2. Zatem na dach 

o  powierzchni 200 m2 spłynie 
ok. 120 000 litrów deszczówki. 
Taka ilość zapełni nam 333 zbiorni-
ki na wodę o pojemności 360 litrów! 
Wynik robi wrażenie, prawda?

Należy pamiętać, że korzystanie 
z deszczówki oznacza oszczędność 

pieniędzy. Co więcej, jest to rozwią-
zanie proekologiczne, zgodne z fi lo-
zofi ą dbałości o naturę. A co naj-
ważniejsze, wodę opadową „lubią” 
rośliny!

Śledźcie profi l facebookowy Przed-
siębiorstwa Wodno-Kanalizacyjne-
go w Wołowie i poznajcie szczegó-
ły konkursu!

Piękno pszczół 
w obiektywie
Urząd Miejski w Wołowie 
zorganizował w maju konkurs 
fotograficzny z okazji 
Światowego Dnia Pszczół 
– znamy zwycięzców!

Konkurs  by ł  sk ie rowany 
do  mieszkańców Gminy 
Wołów i miał na celu ukazać, 

jak ważne są pszczoły dla funkcjo-
nowania ekosystemów oraz nas 
samych. Konkurs był podzielony 
na dwa etapy. W pierwszym eta-
pie wybraliśmy najbardziej intere-
sujące zdjęcia, które jednocześnie 

NAGRODZENI:

1. miejsce:  Magdalena Mucha: 

266 polubień

2. miejsce:  Anna Bilińska 
– Piegowska: 

206 polubień

3. miejsce:  Magdalena Czapluk: 

– 94 polubienia

POZOSTAŁE MIEJSCA 
– WYRÓŻNIENIA

4. miejsce:  Michał Gołąb – 

68 polubień

5. miejsce:  Maja Kuczyńska 

– 59 polubień

6. miejsce:  Krzysztof 
Bazylkiewicz – 

53 polubienia

7. miejsce:  Beata Wojnicz – 

52 polubienia

8. miejsce:  Mirosława Pleszkun 

– 21 polubień

spełniały minimum jedno z przy-
jętych kryteriów: ukazanie śro-
dowiska, w którym żyją pszczoły, 
nawiązanie do korzyści płynących 
z pracy pszczół, ukazanie pracy 
pszczół. W drugim etapie to inter-
nauci za pośrednictwem profilu 
Dzień Dobry Wołów TV na Face-
booku decydowali, które zdjęcie 
zasługuje na wygraną, zostawiając 
polubienie pod fotografią.

Poniżej ogłaszamy zwycięzców 
konkursu fotograficznego „Pszczoły 
w moim otoczeniu”, których zdję-
cia otrzymały najwięcej polubień 
internautów. Oficjalne wręczenie 

nagród nastąpiło w trakcie Dni 
Wołowa. Osoby, które jednakże 
z pewnych przyczyn nie mogły 
odebrać nagród 25 czerwca, pro-
simy o kontakt z Wydziałem Komu-
nikacji Społecznej i Promocji.

Nagrodą w konkursie za zajęcie 
pierwszego miejsca był domek dla 
owadów oraz zestaw łąki kwietnej 
i gadżety Gminy Wołów. Dla zwy-
cięzców drugiego i trzeciego miej-
sca przygotowane zostały zestawy 
łąki kwietnej, książka o pszczo-
łach oraz gadżety Gminy Wołów. 
Wyróżnieni uczestnicy otrzymali 
nagrody pocieszenia.
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Absolutorium dla burmistrza

Większość radnych 
zagłosowała za udzieleniem 
burmistrzowi absolutorium 
z tytułu wykonania 
budżetu za 2021 rok.

Ubiegłoroczne przedsięwzię-
cia podejmowane przez naszą 
gminę były realizowane pod 

hasłem współpracy – komentuje 

Dariusz Chmura, burmistrz Gminy 
Wołów. – Głównym celem przy-
świecającym naszemu samorządowi 
jest poprawa jakości życia miesz-
kańców – poprzez inwestycje oraz 
realizowane projekty. Każdy nasz 
sukces jest efektem wspólnych, 
skoordynowanych działań. Dzięku-
ję wszystkim moim pracownikom 
i jednostkom organizacyjnym oraz 
Mieszkańcom, którzy dostrzegają 

i doceniają zmiany, jakie dla nich 
wprowadzamy.

Podczas sesji omawiany był rów-
nież corocznie publikowany Raport 
o stanie Gminy Wołów, który stano-
wi sprawozdanie z zakresu fi nansów 
oraz działalności naszego samorządu.

Zachęcamy do lektury – raport 
dostępny jest w internetowym Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy 
Wołów. 

Brytyjska prasa o naszym ośrodku
Miło nam poinformować, 
że w majowym wydaniu 
brytyjskiego miesięcznika 
„Professional Social Work” 
został opublikowany artykuł 
dotyczący pracy pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wołowie. 

Dziennikarka Natalia Phillips roz-
mawiała z Elżbietą Krzykwą, 
kierownik Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej o wsparciu 
udzielonym ukraińskim uchodźcom 
przybywającym do Polski. Zachęca-
my do przeczytania przetłumaczone-
go artykułu.

„Kiedy przyjeżdżają, często niosą 
ze sobą to, co udało im się zabrać 
ze sobą w małym plecaku lub nawet 
plastikowej torbie. Niektórzy przy-
jeżdżają z paszportem w ręku”, mówi 
Elżbieta Krzykwa, kierownik ośrod-
ka pracy socjalnej w Wołowie, woj. 
dolnośląskie, południowo-zachodnia 
Polska. „Do tej pory przyjęliśmy 140 
rodzin, głównie kobiety i dzieci, ale 
ta liczba rośnie z każdym dniem – 
dodaje. Od początku rosyjskiej inwa-
zji na Ukrainę około 4,3 mln Ukra-
ińców uciekło, większość – 2,5mln 
– do sąsiedniej Polski. Ogromny 
napływ oznacza, że służby socjalne 
muszą działać szybko w trybie cią-
głym. Specjaliści z wielu agencji pra-
cują bez przerwy w celu zorganizo-
wania zakwaterowania, wyżywienia, 
odzieży, zaopatrzenia medycznego 
i opieki zdrowotnej. Po raz pierw-
szy doświadczyliśmy tak ogromnej 
fali uchodźców i szczerze mówiąc nie 
byliśmy na to gotowi, ale nie sądzę, 
żeby ktokolwiek mógł być kiedykol-
wiek przygotowany na takie trud-
na sytuacja – mówi Elżbieta. „Naj-
bardziej uderza nie tylko entuzjazm 
i chęci profesjonalistów, którzy czę-
sto pracują poza ich możliwości, ale 
zaangażowanie miejscowej ludności, 
która odgrywają najważniejszą rolę 

w ułatwianiu tej pomocy.” W Pol-
sce społeczności zjednoczyły się, 
aby: zbierać, organizować i rozdzie-
lać potrzebną pomoc – od koców, 
ubrań i zabawek po żywność i arty-
kuły dla niemowląt. Wielu lokalnych 
specjalistów, w tym prawników, leka-
rzy i tłumaczy, oferują swoje usługi 
za darmo.

„Uchodźcom bez wątpienia trud-
no jest się odnaleźć w tak trudnej 
i niepewnej sytuacji – mówi Elżbie-
ta. „to ogromy smutek i szok, jaki 
widzimy na ich twarzach, kiedy 
wysiadają z autobusu.” Widzimy 
strach przed nieznanym, ale także 
odporność. „Te kobiety, które wspie-
ramy, nie chcą tu po prostu „być”, 
one chcą aktywnie wspierać innych 
i, co najważniejsze, czuć się potrzeb-
nymi. Wśród nich panuje wielki duch 
solidarności z ich rodzinami ukraiń-
skimi. Ochotniczo pomagają innym 
osiedlić się w nowym miejscu, roz-
dawać żywność i odzież, wspierać 
inne matki opieką nad dziećmi, aby 
mogły odpocząć”. Niektórzy uchodź-
cy są niesamowicie otwarci i opowia-
dają o swoich doświadczenia, mówi 
Elżbieta. „Wielu chce nam powie-
dzieć, co widzieli podczas ucieczki, 
wojny, chcą się z nami podzielić tymi 

wspomnieniami i najlepszą rzeczą, 
jaką możemy zrobić, to słuchać. Histo-
rie im bliskie odeszły w tyłu, ich domy 
i zwierzęta, podkreślają tylko okrutną 
rzeczywistość dewastacji prowadzonej 
przez Rosję na ziemi ukraińskiej. Inni 
wciąż są w szoku i nie wierzą w to, 
co dzieje się w ich ojczyźnie. „Powita-
liśmy rodziny z miasta Brody (obwód 
lwowski) które przybyły do Polski 
zanim wojna dotarła do ich miasta 
– wspomina Elżbieta. „Po prostu nie 
chcieli u nas zostać – byli zmartwieni, 
że stracą prace nauczyciele, jeżeli nie 
powrócą na Ukrainę, więc postanowi-
li wrócić. Wrócili, a ich miasto zosta-
ło … zbombardowane kilka dni póź-
niej. „Większość rodzin podkreśla, że   
są tylko tutaj tymczasowo, ale niektó-
re rodziny chcą zostać, wysłać swoje 
dzieci do polskich szkół i znaleźć 
pracę.”

Trauma wojny stworzyła fi zyczne 
i emocjonalne bariery dla tych, któ-
rzy jej doświadczają, mówi Elżbie-
ta, niektórzy ludzie „potrzebują dni, 
by wypowiedzieć jedno słowo”. Dla 
takich osób oferowane jest wspar-
cie psychologiczne. Wczesna terapia 
skoncentrowana na traumie, a także 
wsparcie ze stratą i żalem, ma klu-
czowe znaczenie na początkowych 
etapach ich podróży. „Omówienie 
ich traumatycznych doświadczeń 
może być pomocne w ich przyszłość 
i dokładamy wszelkich starań, aby 
oferować taką pomoc” mówi Elż-
bieta. Jednak nie tylko Ukraińcy 
potrzebują wsparcia. Ścisła współ-
praca z osobami, które przeżyły trau-
mę spowodowana wojną na Ukra-
inie oznacza, że   Polscy pracownicy 
socjalni prawdopodobnie sami będą 
narażeni na zastępczą traumę. „Nie-
ustannie pracujemy, aby zapewnić 
dodatkowe wsparcie naszym pra-
cownikom, ponieważ jest oczywi-
ste, że codzienna praca z uchodźca-
mi oznacza, że praktykujący są coraz 
bardziej dotknięci otaczającą ich aurą 
smutku i żalu – mówi Elżbieta.

Kolejne miliony
Nasz samorząd otrzymał kolejne miliony 
z rządowego programu Polski Ład.

Tym razem jest to  kwota 
14 970 000 zł, która zostanie prze-
znaczona na poniższe inwestycje: 

Przebudowa dróg gminnych na tere-
nie miasta Wołów (ulice: Zaułek Zielo-
ny i Inwalidów Wojennych) za kwotę 
9 970 000 zł oraz przebudowa drogi 
przy ul. Morelowej wraz z przebudową 

I etapu ul. Witosa w Wołowie za 5 000 
000 zł.

Przypominamy, że w poprzednim 
naborze nasza gmina otrzymała kwotę 
13 025 000 zł na budowę przychod-
ni specjalistycznej w Wołowie oraz 
budowę oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Bożeń.

Coraz bliżej utworzenia 
biura paszportowego
Radni Rady Miejskiej w Wołowie, 
na wniosek burmistrza Dariusza 
Chmury podjęli uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody 
na przyjęcie zadań z zakresu 
administracji rządowej 
należących do właściwości 
Wojewody Dolnośląskiego 
dotyczących przyjmowania 
wniosków paszportowych 
i wydawania paszportów.

Podczas sesji Rady Miejskiej 
w Wołowie radni przychyli-
li się do wniosku burmistrza, 

który w marcu tego roku wystosował 
do Wojewody Dolnośląskiego pismo, 
w którym deklaruje chęć utworze-
nia Terenowego Biura Paszporto-
wego w Wołowie.

– Zdajemy sobie sprawę, że wielu 
naszych mieszkańców czeka, 
by w mieście powiatowym powsta-
ło w końcu biuro paszportowe. 
Dopełniamy wszystkich procedur, 
by nasze starania miały jak najszyb-
ciej szczęśliwy fi nał – komentuje 

Dariusz Chmura, burmistrz Gminy 
Wołów. Zgodnie z założeniem pasz-
port będzie można wyrobić przycho-
dząc do stanowiska umiejscowione-
go w Biurze Dowodów Osobistych 
Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Przypominamy,  że   powiat 
wołowski, mimo próśb mieszkań-
ców, nie był zainteresowany utwo-
rzeniem takiego punktu paszpor-
towego, mimo że coraz więcej 
powiatów decyduje się na taki 
krok. Swoje biura paszportowe 
posiadają m.in. powiat trzebnicki 
i legnicki. To tam najczęściej jeż-
dżą nasi mieszkańcy. 

Oszczędzajmy wodę
Pod koniec czerwca w związku 
z panującą od tygodni suszą, 
Przedsiębiorstwo Wodno – 
Kanalizacyjne w Wołowie 
wydało apel do mieszkańców 
o ograniczenie zużycia wody.

Mimo że  w  międzyczasie 
na terenie Gminy Wołów 
występowały opady deszczu, 

sprawa jest jak najbardziej aktual-
na. Kilka tygodni suszy nie będzie 
bowiem zrekompensowane paroma 

deszczowymi dniami, a  sądząc 
po prognozach pogody, sytuacja 
związana z suszą może się powtó-
rzyć.

Przedsiębiorstwo w dalszym 
ciągu prosi mieszkańców o  to, 
by nie podlewać ogrodów, traw-
ników, sadów, nie napełniać przy-
domowych basenów, oczek wod-
nych oraz by nie myć samochodów. 
Ograniczenia dotyczą wody z sieci 
wodociągowej. Studnie gospodar-
cze mogą być używane w dalszym 
ciągu, według własnych możliwości.
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Kolejne dofi nansowania 
dla Gminy Wołów
W czerwcu burmistrz Dariusz Chmura wspólnie ze swoim zastępcą 
Janem Janasem odebrali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego dwie promesy na dofi nansowanie dwóch inwestycji.

Promesy dotyczą zadań, które 
będą dofinansowane przez 
Samorząd Województwa Dolno-

śląskiego. Pierwsza otrzymana kwota 
to 43 357 zł na projekt realizowa-
ny w ramach konkursu „Dolnośląski 

Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” 
– Budowa trzech wyniesionych 
przejść dla pieszych w celu popra-
wy bezpieczeństwa przechodniów – 
ul. Komuny Paryskiej, Zwycięstwa 
i Szkolna w Wołowie. Z kolei kwota 

37 999 zł zostanie przeznaczona 
na dofi nansowanie projektu realizo-
wanego w ramach konkursu „Odno-
wa Dolnośląskiej Wsi” w roku 2022 
– Remont świetlicy wiejskiej w Sta-
rym Wołowie.

Zapraszamy na basen!
Basen Miejski w Wołowie 
został ofi cjalnie otwarty. Dobrą 
wiadomością jest to, że w tym 
roku w odróżnieniu do ościennych 
basenów nie ma podwyżek 
cen za bilet. Część rekreacyjna 
dla najmłodszych fanów 
kąpieli pod chmurką została 
wyposażona w nowe elementy.

Kolejna edycja letniego projek-
tu „Aktywny Wołów” wystar-
towała. Teren basenu miejskie-

go w Wołowie po raz drugi stał się 
miejscem do relaksu, ale również 
aktywnego spędzania czasu. Mię-
dzy sezonami kąpielowymi zosta-
ło tu wprowadzonych kilka zmian: 
nowy system nawodnienia roślin, 
nasadzenia kolejnej roślinności, 

nowe nogomyjce, wyremontowana 
zjeżdżalnia. Przede wszystkim zaś 
zmieniła się nawierzchnia przy bro-
dzikach dla maluchów, a w wodzie 
czeka na nich dodatkowa atrak-
cja w postaci fontann. Dodatkowo 
na terenie basenu została zamonto-
wana trampolina do skakania. Tak 
jak w roku poprzednim, w dużej niec-
ce czeka duży wodny tor przeszkód, 
na trybunach znajdują się parasole. 
Cały teren, jak w roku poprzednim, 
podzielony został na strefy. Na górce 
zaś na fanów przejażdżki na ponto-
nie czeka tor tubingowy.

Przy współpracy z lokalnymi klu-
bami i organizacjami będziemy szy-
kować wiele atrakcji dla dzieci i mło-
dzieży.

Darmowe poniedziałki

Ruszyła akcja „Darmowe Ponie-
działki na Basenie”. Wyjazdy pla-
nowane są w każdy poniedzia-
łek w okresie od 04.07.2022 r. 
do 22.08.2022 r. Informujemy, 
że dzieci będą odbierane z przy-
stanku autobusowego w danej 
miejscowości oraz będą odwo-
żone na przystanek autobusowy. 
Przypominamy o obowiązku zapo-
znania się z regulaminem. Warun-
kiem koniecznym jest podpisana 
zgoda rodzica na udział w wyjaz-
dach na basen.

Szczegółowy rozkład jazdy 
dostępny jest na stronie www.
wolow.pl

Hania Bieniek nagrodzona

W konkursie „Czysta gmina 
z PGK Wołów” organizowanym 
przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
w Wołowie wzięły udział dzieci 
przedszkolne oraz z klas 1-3.

Konkurs polegał na zaprojek-
towaniu naklejki na pojazd 
należący do PGK. Głosami 

internautów zwyciężyła praca 
HANI BIENIEK ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Wołowie, któ-
rej hasło brzmi „PAMIĘTAJĄ 
WSZYSTKIE DZIECI, SEGREGU-
JEMY ŚMIECI”. Nagrodę w posta-
ci bonu do sklepu Media Expert 
ufundował Bartosz Granat, prezes 
PGK Wołów. 

Uroczyste przekazanie nagrody 
nastąpiło w trakcie Dni Wołowa.
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Rusza postępowanie
Rusza postępowanie na zadanie 
pn. „Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie”.

Inwestycja „Budowa 
przychodni specjalistycznej 
w Wołowie” realizowana będzie 
w ramach dofinansowania 
z Programu Rządowego 
Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

Przedmiot zamówienia obej-
muje wykonanie dokumen-
tacji projektowej oraz robót 

budowlanych w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie, a także 
wyposażenie przychodni w sprzęt 
medyczny i niemedyczny. Wyposa-
żenie przychodni w sprzęt medycz-
ny obejmuje m.in. aparaty RTG, 
USG (ginekologiczne i ogólne), den-
sytometr. Gmina Wołów pozyskała 
dofi nansowanie na ten cel w kwo-
cie 8 040 000 zł.

Według wcześniejszych założeń 
specjalistyczna przychodnia miała 
być wybudowana przy ul. Poznań-
skiej 8, jednak w tym miejscu, 
na wniosek mieszkańców, powsta-
nie obszerny parking. Przy okazji 

zostaną wyburzone stare pawilo-
ny handlowe. Przychodnia zostanie 
umiejscowiona przy ul. Kościuszki, 
na wykupionym przez gminę tere-
nie po dawnym tartaku. Nowa loka-
lizacja daje więcej możliwości, rów-
nież w kwestii udostępnienia miejsc 
postojowych. Przebudowana droga 
wojewódzka nr 338 i wybudowany 
ciąg pieszo – rowerowy oraz wia-
dukt zapewnią dogodną komuni-
kację.

Powstanie obiekt o  łącznej 
powierzchni 667 metrów kwa-
dratowych. Gminna przychod-
nia w znacznym stopniu zwiększy 
dostępność do usług medycznych, 
w tym przede wszystkim szeroko 
pojętej diagnostyki, która jest klu-
czowa w dalszych etapach leczenia. 
W nowym podmiocie medycznym 
gmina stawiać będzie na dostęp 
do specjalistów, którzy do dyspo-
zycji otrzymają nowoczesny sprzęt 
medyczny.

Dokumentacja 
na inwestycje
Gmina Wołów wyłoniła w drodze przetargu 
wykonawców opracowania dokumentacji 
projektowej dla kilku zadań drogowych.

Przetarg dotyczył wykonania 
sześciu dokumentacji 
inwestycji drogowych. 
Na każdą z dokumentacji 
zainteresowane fi rmy musiały 
złożyć odrębne oferty. I tak 
udało się rozstrzygnąć 
przetarg w przypadku 
opracowania dokumentacji 
na trzy z sześciu zadań.

Mowa o budowie chodnika 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 338 na odcinku pomiędzy 

ul. Szkolną a Wiśniową w Mojęci-
cach, budowie chodnika w miej-
scowości Rudno przy drodze woje-
wódzkiej nr 340 oraz budowie dróg 
na ul. Bocianiej, Sokolej, Kruczej, 
Skowronkowej i Gołębiej w Woło-
wie. Pierwsze dwie dokumentacje 

wykona BIURO INŻYNIERSKIE 
TRAKT Grzegorz Lewowski z Marci-
szowa. Trzecią dokumentację wyko-
na NOVA-PROJECT Sp. z o.o. z Wro-
cławia.

W dalszym ciągu nie został wybra-
ny wykonawca na opracowanie 
dokumentacji na budowę parkingu 
na terenie gminnym przy ul. Trzeb-
nickiej w Wołowie. Cena najkorzyst-
niejszej oferty przewyższyła bowiem 
kwotę jaką gmina jako zamawiają-
cy zabezpieczyła na realizację przed-
miotu zamówienia. Taka sama sytu-
acja dotyczy ofert na wykonanie 
dokumentacji do inwestycji „Prze-
budowa drogi przy ul. Mickiewicza 
w Lubiążu” oraz zadania „Przebu-
dowa dróg w obrębie ul. Stawowej, 
Glinianej, Słonecznej i Składowej 
w Wołowie wraz ze zmianą organi-
zacji ruchu”.

Przetarg na modernizację oświetlenia

Bądź eko! Postaw na e-fakturę!
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta wołowskiego Przedsiębiorstwa 
Wodno-Kanalizacyjnego to wiele udogodnień dla Klientów. To również 
działanie proekologiczne, które ma na celu zwiększenie liczby nasadzeń 
w naszej gminie. Sprawdź, co zyskujesz dzięki rejestracji w portalu.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanaliza-
cyjne w Wołowie zachęca do reje-
stracji w elektronicznym Biurze 

Obsługi Klienta. Co zyskujesz, korzysta-
jąc z EBok? Przede wszystkim:
• możliwość kontrolowania wydatków,
• stały wgląd do faktur,
• możliwość przesyłania odczytów licz-
nika,
• możliwość składania wniosków 
i reklamacji,

• powiadomienia email i sms o fak-
turach, terminach płatności, awariach 
i wyłączeniach wody.

Aby otrzymać dostęp, wystarczy 
założyć konto, podając numer klienta 
oraz numer faktury. Serwis jest w sta-
łej modernizacji. W kolejnych miesią-
cach wprowadzona zostanie możliwość 
płatności online za rachunki.

Co więcej, PW-K Wołów, jako 
przedsiębiorstwo dbające o nasze 

naturalne środowisko za każdą nową 
osobę, która zarejestruje się w eBOK 
i przejdzie na fakturę dostarczaną 
drogą elektroniczną, zasadzi 1 drze-
wo. Drzewa te będą różnorodne, 
a miejsca ich nasadzeń zostaną usta-
lone wspólnie z Wydziałem Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Wołowie.

Jesteście już zarejestrowani 
w nowej platformie?

Gmina Wołów ogłosiła przetarg 
na modernizację oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne. 
To przedsięwzięcie, na które, jak 
lider projektu, nasz samorząd 
pozyskał dofinansowanie 
z Unii Europejskiej.

Projekt,  o  którym mowa, 
zakłada wymianę oświetle-
nia na terenie Gminy Wołów, 

Gminy Twardogóra, Gminy Żmi-
gród, Gminy Strzelin, Gminy Oława, 
Miasta i Gminy Środa Śląska, Gminy 
Prusice, Gminy Milicz. Projekt 
o wartości ponad 28 mln złotych 
został dofi nansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego w kwocie ponad 21 
milionów złotych.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2014‒2020, 
współfi nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Łącznie na terenie samorządów 
objętych projektem powstanie 11 

081 nowoczesnych punktów oświe-
tlenia ulicznego, z czego 2 321 sztuk 
znajdzie się na  terenie Gminy 
Wołów.

To  kolejne działanie Gminy 
Wołów w ramach gospodarki nisko-
emisyjnej #Zielony Wołów. Zmie-
niamy nasze środowisko na lepsze!
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Powstała grupa drogowa przy PWK WołówPrzedsiębiorstwo Wodno- 
Kanalizacyjne Wołów poszerza 
profi l swojej działalności. 
Korzystając z potencjału 
pracowników spółki, wykorzystując 
dotychczasowy park maszynowy 
oraz nowinki technologiczne PWK 
będzie dbać o stan nawierzchni 
na gminnych drogach.

Od maja w PWK Wołów do pracy 
ruszyła grupa drogowa, której 
zadaniem jest bieżąca napra-

wa stanu technicznego dróg gmin-
nych, chodników oraz oznakowa-
nia pionowego. Zleceniodawcą 
zadań wykonywanych przez spółkę 
jest Gmina Wołów, która odpowia-
da za nawierzchnie drogowe na tere-
nie miasta oraz lokalne drogi wiej-
skie. Czytelnikom przypominamy, 
że na terenie naszej gminy korzysta-
my z dróg gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich. I tak chociażby za stan 
ul. Curie – Skłodowskiej, Leśnej, Gar-
wolskiej w Wołowie lub ul. Willman-
na w Lubiążu a także nawierzchni 
drogi Wołów – Garwół – Gródek odpo-
wiada zarząd powiatu wołowskiego. 
Powiat Wołowski otrzymuje również 
środki z województwa dolnośląskiego 

Zmiany na wołowskim 
cmentarzu

Wołowski Cmentarz 
Komunalny przy ul. Rawickiej 
zostanie rozbudowany. 
Gmina Wołów, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, planuje wraz 
z Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej w Wołowie 
wybudować kolumbarium.

B udowa kolumbarium pozwoli 
zabezpieczyć miejsce na pochó-
wek zmarłych na najbliższe lata. 

Jak podaje PGK Wołów, zarządca 
cmentarza, już prawie 50% pochów-
ków, to pochówki urnowe. Wizuali-
zacje kolumbarium wykonała fi rma 
Modual ze Słowacji na zlecenie PGK 
Wołów. Oprócz wnęk urnowych 
na terenie kolumbarium powstanie 
Pomnik Dziecka Utraconego.

– Całe przedsięwzięcie zosta-
ło podzielone na etapy i zosta-
ło zaplanowane do  realizacji 

Jeszcze więcej kwiatów
Tym razem zostały posadzone kolejne kwiaty 
upiększające centrum, a to nie koniec zmian!

Po postawieniu wież kwia-
towych oraz drewnianych 
ławek przy budynku ratusza, 

to kolejna metamorfoza centrum 
miasta. Kwiaty zostały nasadzone 
na klombach wokół siedziby gminy. 
Tuż po  zakończonych pracach 
związanych z przebudową drogi 
wojewódzkiej nr 338 w Wołowie 
ekipa z Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej w Wołowie, 
zajęła się porządkowaniem parku 
przy Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Wołowie (ul. Piłsudskiego). 
Cieszymy się, że nasi mieszkańcy 
dostrzegają, jak zmienia się Wołów.

Platforma dla bocianów
W Bożeniu została zamontowana, druga taka 
w Polsce, prototypowa platforma na ptasie gniazda.

Platforma Konieczny – Łukasik 
swoją nazwę zawdzięcza swoje-
mu pomysłodawcy i wykonawcy. 

Na prośbę mieszkańców Urząd Miej-
ski w Wołowie zaangażował się w ten 
projekt. Platforma posiada specjalne 
szufl ady, w których gniazda zakładać 
mogą różne ptaki — najwięcej miejsc 
lęgowych znajdą tam wróble i mazur-
ki. Nasze działania podejmowane 
są z uwagi na ochronę bociana białego.

– Na Dolnym Śląsku notowany jest 
spadek populacji bocianów i statystyki 
te nie ominęły również powiatu wołow-
skiego – wyjaśnia Krzysztof Konieczny 
z Fundacji Przyrodniczej „Pro Natura”.

Bocianie gniazda kojarzą się nam 
właśnie z krajobrazem polskiej wsi. 

Niestety, z roku na rok coraz rzadziej 
spotykamy te ptaki. Bociany bardzo 
chętnie na miejsce budowy gniazd 
wybierają właśnie słupy energetyczne. 
Wyniesienie gniazda ponad linię chro-
ni zarówno jego lokatorów, jak i same 
przewody. 

na trzymanie dróg wojewódzkich 
poza obrębem miasta Wołowa. Dla-
tego wnioski o wykoszenie poboczy 
należy kierować do zarządu powiatu.

Grupa drogowa PWK korzysta 
z parku maszynowego spółki, jednak-
że dzięki dokapitalizowaniu przekaza-
nym przez Gminę Wołów zakupiono 
również dodatkowy sprzęt. Samochód 
ciężarowy z wywrotką, skrapiarka 

do asfaltu, walec drogowy czy recy-
kler to urządzenia, dzięki którym 
można skutecznie realizować powie-
rzone przez gminę zadania. 

– Recykler do destruktu asfaltowe-
go, czyli popularnie znanej frezowiny 
to jedna z nowinek technologicznych, 
którą wdrożyliśmy w spółce. Do napra-
wy części uszkodzonej nawierzchni 
możemy wykorzystać materiał, który 

pozostaje z frezowania dróg. Jest 
to ekologiczne rozwiązanie, które wpi-
suje się w program wyznaczony przez 
burmistrza Dariusza Chmurę „Zielony 
Wołów”. Ponadto, koszty ponowne-
go przetworzenia masy poprzez recy-
kler są niższe niż zakup i produkcja 
nowej masy oraz jej transport. Recy-
kler możemy postawić bezpośrednio 
przy naprawianej drodze i w ciągu 

godziny wyprodukować około dwóch 
ton pełnowartościowej masy – przeka-
zał prezes zarządu PWK Wołów Rafał 
Borzyński.

O efektach pracy spółki będziemy 
informować na bieżąco na profi lu DD 
Wołów TV. Zachęcamy do wskazywa-
nia ubytków w nawierzchniach gmin-
nych, chodnikach lub oznakowaniu 
przez aplikację BLISKO.

na przyszły rok. Ostateczną kwotę 
inwestycji poznamy po procedu-
rach przetargowych – informuje 
Bartosz Granat, prezes PGK Wołów.

Ukwiecanie z recyklingu

W ostatnim czasie spółka doko-
nuje nasadzeń nie tylko na tere-
nie miasta, ale również zadbała 
o ukwiecenie na terenie Cmentarza 
Komunalnego. Tym razem kwiaty 
przyozdobiły teren przed kaplicz-
ką oraz wokół niej. Najważniejsze 
jednak jest to, że wszystkie doni-
ce wykonane zostały z materiałów 
z odzysku.

– Daliśmy nowe życie odpadom 
i przy okazji ozdobiliśmy kolejne 
miejsce w Gminie Wołów – wyja-
śnia Bartosz Granat.

Tworzymy lepsze środowisko!
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Pozwolenie na budowę mariny oraz 
dokończenie ścieżki rowerowej

To świetna informacja dla 
mieszkańców Gminy Wołów 
– dzięki udziałowi naszego 
samorządu w stowarzyszeniu 
Rzeczpospolita Samorządna 
w 2023 roku powstanie 
marina w Lubiążu.

W  projekcie stowarzyszenia 
znalazły się również środ-
ki na dokończenie odcinka 

ścieżki rowerowej Wołów – Lubiąż 
– ostatnie 2 kilometry trasy. Staro-
stwo Powiatowe oraz Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki wydał pozwo-
lenie na budowę mariny na Odrze 
w  miejscowości Lubiąż. Dzię-
ki tym dokumentom pod koniec 
wakacji może rozpocząć się prze-
targ na wykonanie zadania, w któ-
rym zostanie wyłoniony wykonaw-
ca inwestycji.

– Jeszcze w tym roku ruszy budo-
wa dokończenia ścieżki rowerowej 
Wołów – Lubiąż, ale to nie wszyst-
ko. Lubiąż zyska kolejny, piękny 

element turystyczny – mówił Wice-
przewodniczący Stowarzyszenia 
Rzeczpospolita Samorządna Rafał 
Borzyński, który przekazał burmi-
strzowi gminy Wołów Dariuszowi 
Chmurze dokumenty z pozwole-
niem na budowę. To właśnie sto-
warzyszenie, do którego należy 
Gmina Wołów pozyskało środki 
finansowe na realizację projektu 
w wysokości ponad 37 milionów 
złotych. Wyznaczony termin reali-
zacji inwestycji to wrzesień 2023 r.

Dodatkowo trwają rozmowy 
dot. projektu pod nazwą „Tram-
waj wodny w Aglomeracji Wro-
cławskiej” dzięki któremu turyści 
z Wrocławia w bezpieczny sposób 
będą mogli dopłynąć do klasztoru 
pocysterskiego w Lubiążu.

Kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej

Nieprzerwanie trwają prace 
związane z przebudową 
drogi wojewódzkiej nr 338 
w Wołowie. W ramach realizacji 
trzeciego etapu zadania 
gotowe są już ulice: Kościuszki, 
Piłsudskiego, Chopina 
i Poznańska. Największą 
zmianą z pewnością jest nowe 
rondo na ul. Piłsudskiego. 
Teraz czas na remont ul. 
Wojska Polskiego.

W   m o m e n c i e  o d d a n i a 
do użytku ulicy Piłsud-
sk i ego  i   Poznańsk i e j 

wykonawca robót – Przedsiębior-
stwo Budowy Utrzymania Dróg 
i Mostów z Piotroniowic – roz-
począł prace przy ul. Wojska Pol-
skiego. Tym razem roboty budow-
lane będą prowadzone od zjazdu 
na teren przychodni do skrzyżo-
wania z ul. Mickiewicza. Prosimy 
pamiętać, że remontowane odcin-
ki drogi są placem budowy i należy 
zachowywać na tym terenie szcze-
gólną ostrożność. Frezowanie ist-
niejących nawierzchni rozpoczęło 
się pod koniec czerwca. Przebu-
dowa drogi wojewódzkiej to nie 
tylko wymiana nawierzchni jezd-
ni i chodników, ale także wymiana 
sieci kanalizacyjnej w głębi drogi, 
nowe oświetlenie uliczne i ciągi 
pieszo – rowerowe.

Zmianie uległa obowiązują-
ca organizacja ruchu głównie 
na ul. Wojska Polskiego, Panień-
skiej i Alejach Niepodległości. 

Aleje Niepodległości stały się 
na ten okres ulicą dwukierunkową 
z zakazem zatrzymywania i posto-
ju na całej ulicy. Ulica ta stano-
wi dojazd do posesji oraz Poczty 
Polskiej oraz powrót do ul. Wojska 
Polskiego przy przejeździe kole-
jowym. Ul. Panieńska jest ślepa, 
dojazd możliwy jest od  ronda 
do straży pożarnej. Ul. Chopina 

również jest ślepa, bez możliwo-
ści wjazdu na ul. Wojska Polskiego. 
Wjazd na ul. Chopina jest otwar-
ty od ul. Piłsudskiego i zapewnio-
ny będzie tylko dojazd do posesji 
oraz parkingu przy szkole. Objaz-
dy na ten czas, dla pojazdów powy-
żej 3,5t stanowić będzie ul. Witosa, 
dla pojazdów do 3,5t ul. Kolejowa, 
Mickiewicza i Obrońców Lwowa.

O inwestycji

Przypominamy, że  trzeci etap 
przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 338 w Wołowie obejmuje ulice 
Kościuszki, Leśną, Wojska Polskie-
go, Chopina, Piłsudskiego, Poznań-
ską i Ludową. W trakcie trzech 
etapów realizacji tego zadania 
przebudowane zostanie 5 km głów-
nej arterii miasta łączącej północ 
i południe Wołowa. To rekordo-
wa inwestycja zarówno ze względu 

na ilość wykonywanych prac, jak 
i kwotę całego zadania. Dwa pierw-
sze etapy przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 338 są już zakończo-
ne i były realizowane w 2019 roku. 
Realizacja tej części zadania opie-
wała na kwotę ponad 9,2 mln zł. 
Trzeci etap przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 338 w Wołowie 
wyniesie 36 649 769,33 zł. Zada-
nie jest współfinansowane przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Widok z góry na prace obok ul. Panieńskiej

Nowe rondo przy ul. Piłsudskiego

Metamorfoza ulicy Poznańskiej
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sporym zainteresowaniem – pełna foto-
relacja z imprezy dostępna jest na stro-
nie wolow.pl oraz profi lu Dzień Dobry 
Wołów TV na Facebooku. Na parkin-
gu targowiska miejskiego zostało ulo-
kowane wesołe miasteczko, z którego 
korzystali zarówno młodsi jak i starsi 
mieszkańcy.

relację z koncertu na Instagramie. Smo-
lasty zdecydowanie przyciągnął młod-
szą publikę, która wspólnie z nim recy-
towała wersy piosenek.

W sobotę impreza rozpoczęła się 
występem laureatów Konkursu Piosen-
ki Polskiej w Lubiążu. Koncerty zaczę-
ły się od występu wołowskiego zespołu 
Apokalipsa. Na scenie pojawił się rów-
nież Tomasz Karolak z zespołem Pącz-
ki w Tłuszczu, którego część publiczno-
ści zna z takich seriali jak „Rodzinka.
pl” czy fi lmy „Listy do M.”. Publiczność 
zachwycił wokal w wykonaniu Paul-
li, która rozdawała autografy na długo 
po koncercie. Wieczór zakończył Nowa-
tor, który rozbujał tłumy.

Na terenie imprezy oprócz stoisk 
gastronomicznych znalazły się sto-
iska promocyjno – sprzedażowe lokal-
nych fi rm, sołectw i organizacji. Chęt-
ni mogli kupić gadżety promocyjne 
Gminy Wołów albo skorzystać z dar-
mowej fotobudki, która cieszyła się 

Święto radości i współpracy

Tegoroczne Dni Wołowa były 
świętem powrotu do normalności. 
Po frekwencji na zorganizowanych 
koncertach widać było, 
że mieszkańcy tęsknili za dobrą 
zabawą i beztroską. Istotnym 
elementem tegorocznych 
obchodów dni miasta było 
podpisanie umowy partnerstwa 
z czeskim miastem Milovice, jak 
również podpisanie deklaracji 
dalszej współpracy z niemieckim 
miastem Buchholz i francuskim 
miastem Canteleu. Burmistrz 
Dariusz Chmura ze sceny 
podziękował wszystkim osobom 
zaangażowanym w pomoc 
w walce z COVID-19 oraz 
na rzecz obywateli Ukrainy.

W tym roku Gmina Wołów gościła 
delegacje z trzech miast: Buch-
holz (Niemcy), Canteleu (Fran-

cja), Milovice (Czechy). Przez toczącą 
się pandemię nie było okazji, by świę-
tować 25-lecie partnerstwa z pierwszym 
z wymienionych miast oraz 15-lecie 
partnerstwa z miastem we Francji. 
Do naszej gminy przybył osobiście bur-
mistrz Buchholz Jan – Hendrik Röhse 
oraz wiceburmistrz Canteleu Catheri-
ne Taff oreau-Poth i burmistrz Milovic 
Lukas Pilc i jego zastępczyni Ludmila 
Simkova. Oprócz włodarzy do Woło-
wa przyjechali lokalni radni oraz przed-
stawiciele Stowarzyszenia Niemiecko – 
Polskiego oraz Francusko – Polskiego.

Dla naszego samorządu Dni Wołowa 
rozpoczęły się w piątek uroczystą kon-
ferencją miast partnerskich w Wołow-
skim Ośrodku Kultury. Podczas niej 
doszło do podpisania umowy partner-
stwa z miastem Milovice w Czechach. 
Podczas konferencji został również pod-
pisany akt deklarujący dalszą współ-
pracę z miastem Buchholz. Taką samą 
deklarację, z okazji 15. rocznicy part-
nerstwa burmistrz Dariusz Chmura pod-
pisał z miastem Canteleu.

– Cieszymy się, że po czasie pan-
demii mogliśmy się spotkać z naszy-
mi partnerami z europejskich miast 
i wspólnie omówić dalszą współpracę 

– komentuje Dariusz Chmura, bur-
mistrz Gminy Wołów. – Zaproszeni 
goście podkreślali w swoich przemówie-
niach, jak istotna była dla nich współ-
praca na rzecz walki z COVID-19 oraz 
wspólne działania na rzecz obywate-
li Ukrainy.

– Te relacje są dla nas bardzo 
ważne i doceniamy fakt, że zdecy-
dowaliśmy się wspólnie na nawią-
zanie tego partnerstwa, ponieważ 
wzajemne poznawanie kultur, nie 
tylko miast, ale także krajów, które 
łączy wiele wspólnych wydarzeń 
w historii, jest ważne zarówno dla 
mnie osobiście i dla władz nasze-
go miasta, ale także dla naszych 
mieszkańców. Jestem przekona-
ny, że dzięki zawarciu tej umowy 
nasze partnerstwo będzie rozwijać 
się w perspektywie długotermino-
wej – mówił podczas konferencji 
burmistrz Milovic.

– Ta wojna sprawia, że nasza 
przyjaźń staje się jeszcze silniejsza 
i jesteśmy zjednoczeni wolą, aby 
pomagać narodowi ukraińskiemu, 
uchodźcom w Wołowie i w Buch-
holz, których z tego miejsca wyraź-
nie nazywam przyjaciółmi. Uważam, 
że nasze partnerstwo w żadnym 
momencie nie było tak mocne i jed-
nocześnie tak ważne jak dzisiaj – 
mówił z kolei Jan – Hendrik Röhse.

– Bardzo nas poruszył wasz ostat-
ni gest – wysłanie masek ochronnych 

z Wołowa dla mieszkańców Cante-
leu podczas pandemii. To kolejny 
dowód na to, że nasze partnerstwo 
to znacznie więcej niż jednorazo-
we spotkania. To przede wszystkim 
pomoc i solidarność w każdych oko-
licznościach, to czyny, które rozgrze-
wają nasze serca – mówiła Catheri-
ne Taff oreau-Poth.

Tłumy na Sławomirze 
i Smolastym. Kolejki 
do zdjęć z Paullą

Szacujemy, że w szczytowym momen-
cie na piątkowe koncerty przybyło aż 
6 tysięcy osób. Tłumy mieszkańców 
przyszły na Dni Wołowa, by uczest-
niczyć w przygotowanych koncertach 
oraz innych atrakcjach. Po dwóch 
latach pandemicznej przerwy dni mia-
sta powróciły, tym razem na parking 
miejski przy murach obronnych na ul. 
Jana Pawła II.

Lokalnym akcentem na piątko-
wej imprezie były pokazy Akademii 
Tańca i Ruchu Street Flow oraz Studia 
Balans jak również występ wołowskie-
go zespołu Marcus Arent, który zebrał 
głośne owacje od publiczności. W piw-
nicach Wołowskiego Ośrodka Kultury, 
w ramach sceny alternatywnej wystą-
pił z kolei zespół The Overview Eff ect. 
Swoje największe hity zagrał dla nas 
Sławomir, który opublikował obszerną 

DZIĘKUJEMY, 
ŻE BYLIŚCIE Z NAMI!

Burmistrz Gminy Wołów 
Dariusz Chmura oraz 
Wołowski Ośrodek 
Kultury składają ogromne 
podziękowania za pomoc 
w organizacji tegorocznej 
edycji święta naszego miasta: 

Przedsiębiorstwo Wodno-
Kanalizacyjne Wołów, PGK 
Wołów, Osir Wołów, OSP 
Lubiąż, Stowarzyszenie 
„W Rudnie jest cudnie”, 
Karate Goju Ryu Wołów, 
Wołowski Klub Karate 
Kyokushinkai, OSP Krzydlina 
Mała, PZEiR w Wołowie, 
Pani Anna Wierzbicka – 
Dużo Dobrego, Akademia 
Tańca i Ruchu – Street 
Flow, Studio Balans, Butrak 
Group, Nowa Forma Wołów, 
Wolontariusze: Magdalena, 
Sara, Julia, Karolina, Patryk 
oraz Irek, Laureatki konkursu: 
Zuzanna, Gabrysia, Milenka 
oraz Emilia, zaproszeni 
muzycy, Dj Kamil i Dj Tomas.

Przedstawiciele miast partnerskich zwiedzali Wołów

Statuetki dla fi rm, organizacji i instytucji na rzecz walki z COVID-19

Ofi cjalne otwarcie Dni Wołowa odbyło się z udziałem m.in. Janusza Cieszyńskiego, sekretarza stanu 

i pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, posłanki Agnieszki Soin, radnych Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego, włodarzy ościennych gmin i powiatów, delegacji miast partnerskich

Koncert SławomiraUroczyste podpisanie aktu partnerstwa
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Święto radości i współpracy PODZIĘKOWANIA DLA 
ZAANGAŻOWANYCH

Burmistrz Dariusz Chmura 
podczas Dni Wołowa 2022 
ze sceny podziękował fi rmom, 
instytucjom i osobom, które 
wspierają Gminę Wołów.

W ciągu ostatnich dwóch lat 
stało przed nami niejedno trudne 
wyzwanie. Pierwszym była 
pandemia COVID-19, drugą – 
tocząca się wojna na Ukrainie.

W imieniu Gminy Wołów 
pragniemy wyróżnić te instytucje, 
fi rmy organizacje i osoby, które 
wspólnymi siłami prowadziły 
działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa oraz wspomogły nasz 
samorząd w walce z pandemią. 
Serdeczne podziękowania dla:

l  Przedstawiciela Firmy 
Steinpol Central Services 
pani Anny Wosiak.

l  Przedstawiciela Firmy 
Kotar Wołów pana 
Marcina Jaworskiego

l  Przedstawiciela Firmy 
Maximus Roberta Klejdysza

l  Przedstawiciela Powiatowej 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Wołowie 
Pani Krystynie Fesz-Chlebowskej

l  Przedstawiciela Firmy 
PCC ROKITA S.A.

l  Przedstawiciela Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy 
Wołów pana Józefa Tatarczuka

l  Pani Wandy Augustynowicz

l  Panią Marty Mosiek

l  Panią Marii Budzianowskiej

l  Grupy „Widzialna Ręka: 
reprezentowanej przez panią 
Maję Nowak i Paulinę Rendycz

Po wybuchu wojny nasza gmina 
stała się domem dla uchodźców 
wojennych, a Państwo jako 
mieszkańcy zdaliście egzamin 
z niesienia pomocy potrzebującym. 
Gmina Wołów jako samorząd 
również włączyła się do akcji 
pomocowej. Tutaj również chcemy 
wręczyć podziękowania tym 
instytucjom, fi rmom, osobom, 
które te działania wspierały:

l  Ksiądz proboszcz 
Krzysztof Kanton,

l  Marta Mosiek,

l  Piotr Jakubowski,

l  Salon optyczny Paweł 
Jakubowski,

l  Firma Turbo Trans,

l  Firma Linpac Packaging 
Production Sp. z o.o.,

l  Firma Steinpol Central Services 
Sp. z oo Oddział w Wołowie,

l  Firma Borzyński,

l  Pani Grażyna Figiel,

l  OSP Krzydlina Wielka,

l  OSP Krzydlina Mała,

l  OSP Lubiąż,

l  Społeczność wsi Warzęgowo.

Szczególne podziękowania 
dla wolontariuszy Bartosza, 
Magdaleny i Małgorzaty Stec.

Chcielibyśmy podziękować 
również pracownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy 
Wołów, naszym spółkom oraz 
placówkom oświatowym.

Relacja zespołu Marcus Arent z Facebooka

Zespół Apokalipsa w obiektywie Rafała Soplińskiego (Facebook) Tomasz Karolak

Publiczność cierpliwie czekała na występy

Podziękowania za działania na rzecz obywateli UkrainyFani Smolastego pod sceną

Występ Paulli
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Aktywne sołectwa Gminy Wołów
Tradycyjnie już sprawdziliśmy, 
co słychać w miejscowościach 
na terenie Gminy Wołów 
i jak poszczególne sołectwa 
realizują swój fundusz sołecki, 
który jest nierozłączną 
częścią budżetu gminy.

D la mieszkańców to pracowity 
czas, o czym można przekonać 
się czytając poniższe sprawoz-

danie. Między kwietniem a czerw-
cem sporo się działo. Kolejne miesiące 
będą z pewnością okazją do organiza-
cji letnich pikników i festynów. Trzy-
mamy kciuki za dobrą pogodę i wspa-
niałe nastroje.

Garwół: fi gura jak nowa

Aktywistki z Garwołu świecą dobrym 
przykładem. Na czele z panią sołtys 
Justyną Brzózką, grupa mieszkanek 
wykonała prace porządkowe w swo-
jej miejscowości. Odrestaurowano 
fi gurę maryjną wraz z postumentem, 
a także zadbano o ogólny ład i porzą-
dek we wsi. Wiosna kolejny rok z rzędu 
pobudziła społeczników do działania. 
W latach poprzednich Garwolanie 
z własnych środków wykonali ogro-
dzenie i przymocowali na stałe nowe 
ławki. Ta piękna postawa i nieustają-
cy zapał do pracy powinna być inspi-
racją dla innych.

Lipnica: powrót świetlicy 
środowiskowej

Z dniem pierwszego marca wznowiła 
swoja działalność świetlica środowi-
skowa w Lipnicy.

Powrót zajęć w świetlicy bardzo 
ucieszył jej podopiecznych, o czym 
świadczy wysoka frekwencja. Wycho-
wankowie wykonali prace o tematyce 
wiosennej, ale nie zapomnieli również 
o drobnych akcentach wielkanocnych. 
W świetlicy prowadzone są również 
zajęcia techniczne, pomoc w nauce, 
różne gry stolikowe i sportowe oraz 
pełno innych kreatywnych przedsię-
wzięć, które inicjuje prowadząca- pani 
Katarzyna Szydłowska. Wychowaw-
czyni z wieloletnim doświadczeniem 
w pracy z najmłodszymi przyciąga 
do siebie wielu uczestników. Zajęcia 

odbywają się dwa razy w tygodniu 
we wtorki i środy od 16:30 do 19:30. 
Zapraszamy każdego, kto ma ochotę 
przyjść i miło spędzić czas.

Jednym z organizowanych wydarzeń 
w ostatnim czasie był Dzień Dziecka, 
który w świetlicy w Lipnicy przebiegł 
jak każde inne – bardzo sympatycz-
nie. Dzieci skorzystały ze wspólnych 
gier i zabaw, rodzice mogli zamie-
nić ze sobą parę zdań. Nie zabrakło 
przekąsek i upominków. Wszystko 
to za sprawą pani sołtys we współ-
pracy z panią ze świetlicy środowisko-
wej. To właśnie one najbardziej dbają 
o potrzeby najmłodszych mieszkańców 
Lipnicy. Inicjatywę w pełni popieramy, 
bo uśmiech dziecka jest dla wszystkich 
najważniejszy.

Lubiąż: integracja 
z ukraińskimi rodzinami

Mimo, że wiele osób pomału oswaja się 
z tragicznymi wydarzeniami, które cały 
czas z dużą intensywnością dzieją się 
tuż za naszą wschodnią granicą, to cały 
czas pamiętamy o naszych gościach 
z Ukrainy, którzy znaleźli schronie-
nie w naszej Gminie. Nie tak dawno 
w Lubiążu odbyły się warsztaty wio-
senne z ukraińskimi rodzinami. Na spo-
tkanie przygotowane zostały przepysz-
ne wypieki, które zaoferował Związek 
Emerytów i Rencistów w Lubiążu. 
Były to bardzo miłe chwile, każdy 
z uczestników mógł bliżej zapoznać się 
z mieszkańcami i na chwilę zapomnieć 
o przykrych wydarzeniach, które odby-
wają w ich ojczyźnie. W warsztatach 
wzięli czynny udział radni, przedsta-
wiciele Lubiąża, dzieci i dorośli. Oby-
śmy mieli jak najwięcej tego typu ini-
cjatyw i płynącego zewsząd wsparcia.

Moczydlnica: nowe ławki

Moczydlnica Dworska spełnia swoje 
postanowienia. W roku poprzednim 
uporządkowana została tam dział-
ka gminna: usunięto zakrzaczenia 

i ją wyrównano. Teren systematycz-
nie się udoskonala, dzięki pomyśl-
nej współpracy sołtysa Adama Pacha 
z mieszkańcami. W tym roku w ramach 
funduszu sołeckiego zakupione zosta-
ły ławki parkowe z oparciem. Całość 
zadania wyniosła 2 000 zł. Z niecierpli-
wością czekamy na dalsze kroki.

W Moczydlnicy Dworskiej w ramach 
funduszu sołeckiego na 2022 rok 
mieszkańcy po raz kolejny przezna-
czyli środki na materiał do wyrów-
nania dróg na terenie sołectwa. 162 
tony kruszywa kamiennego znalazło 
się na zniszczonych drogach, aby uła-
twić życie codzienne mieszkańców. 
Sołtys Adam Pach dopilnował, aby 
materiał był wbudowany profesjonal-
nie i bez zbędnej zwłoki. Koszt mate-
riału to 9 963,00 zł. Mamy nadzieję, 
że inwestycja przełoży się na zadowo-
lenie mieszkańców.

Mojęcice: huczny Dzień 
Dziecka

Mojęcice hucznie obchodziły Dzień 
Dziecka! Nie zabrakło dmuchańców, 
animacji oraz poczęstunku. W pomoc 
w organizację mocno zaangażowani 
byli strażacy z OSP Krzydlina Wiel-
ka. Strażacy dokonali efektownych 
pokazów, a dzieci mogły przejechać 
się wozem strażackim. Wsparcie 
otrzymano również z Gminy Wołów- 
w ramach tegorocznego funduszu 
sołeckiego na imprezę przeznaczono 
środki w wysokości 2 600 zł. To był 
bardzo ważny i udany dzień.

Pawłoszewo: nowy teren 
dla mieszkańców

Mieszkańców Pawłoszewa czeka wiele 
przyjemnego trudu. Już zacierają ręce 
do pracy przy działce w sercu swojej 
wsi. Jak wspominaliśmy wcześniej Bur-
mistrz Gminy Wołów przekazał działkę 

o powierzchni 0,04 ha na realizację 
celów i inicjatyw społecznych.

18 marca w Pawłoszewie pojawił się 
geodeta, który wytyczył granice działki. 
Koszty pokryte zostały z budżetu Gminy 
Wołów i wyniosły 1600 zł. Życzymy 
samych najlepszych pomysłów na zago-
spodarowanie terenu i trzymamy kciu-
ki za ich szybką realizację.

Piotroniowice: nasadzenia 
roślin

Piękną pogodę majową wykorzysta-
li również mieszkańcy Piotroniowic, 
którzy w tym roku dużą część fundu-
szu sołeckiego przeznaczyli na zaziele-
nienie miejsc wspólnych we wsi. To już 
kolejny rok aktywiści pod przewodnic-
twem pani sołtys wykonali nasadze-
nia m.in. przy placu zabaw, skrzyn-
kach pocztowych i przy głównej 
drodze we wsi. Piękne hortensje, pach-
nące lawendy, ozdobne trawy i igla-
ki kolumnowe już niebawem stworzą 
wspaniały efekt i odnowią krajobraz 
wsi. Koszt nasadzeń z budżetu fundu-
szu sołeckiego to 1 207 zł.

Uskorz Wielki: nowy 
podjazd

W Uskorze Wielkim wykonany został 
podjazd obok świetlicy. Z roku na rok 
obserwujemy, jak rozrasta się potencjał 
budynku i terenu dookoła niej. Miesz-
kańcy oraz goście chętnie organizują 
tam spotkania towarzyskie, wydarzenia 

kulturalne i wiele innych inicjatyw. 
W zeszłym roku w ramach funduszu 
sołeckiego rozpoczęto zadanie pole-
gające na wykonaniu miejsc parkin-
gowych, natomiast w bieżącym roku 
uzupełniono pozostałą część. Dodat-
kowo wykonano izolację podmurów-
ki wraz z odprowadzeniem wód opa-
dowych z rynien budynku świetlicy. 
Całość zadania wyniosła 20 000 zł.

Mieszkańcy Uskorza Wielkiego 
poczuli oddech lata na plecach. W raz 
z pracowitą panią sołtys, zakasali ręka-
wy i wzięli się do prac porządkowych, 
aby ich wieś wyglądała pięknie. To nie 
pierwsza taka inicjatywa w tym sołec-
twie. Każdy kto odwiedził w ostatnim 
czasie Uskorz Wielki, z pewnością 
dostrzegł jak zadbane są wspólne tere-
ny sołectwa. Brawa dla mieszkańców.

Stobno: nowe wyposażenie 
kuchni

W ramach tegorocznego funduszu 
sołeckiego, który jest nierozerwalną 
częścią budżetu Gminy, doposażono 
świetlicę w Stobnie. Zaplecze kuchen-
ne wzbogaciło się o nowy sprzęt AGD. 
Zakupy, których dokonano uzupełni-
ło zaplecze kuchenne. Zakupiono mię-
dzy innymi zmywarkę, chłodziarkę, 
garnki i patelnię. Całość inwestycji 
wyniosła 4 799 zł. Unowocześniona 
kuchnia z pewnością ułatwi przygoto-
wanie posiłków osobom korzystającym 
ze świetlicy i być może zachęci miesz-
kańców do częstszych spotkań integra-
cyjnych i innych inicjatyw odbywają-
cych się na świelicy.

Rudno: zielona stacja

Wielkie gratulacje dla Pani sołtys, 
która równocześnie jest prezesem 
stowarzyszenia „W Rudnie jest cud-
nie”! We współpracy z Krainą Łęgów 
Odrzańskich, organizacja realizuje pro-
jekt „Zielona Stacja Rudno” w ramach 
którego stworzone będzie miejsce inte-
gracji społecznej dla mieszkańców oraz 
odwiedzających Rudno gości. Powstaje 
wiata drewniana, ławki, mobilna stacja 
naprawy rowerów, stojaki oraz pojem-
niki do segregacji śmieci. Zadanie reali-
zowane jest w ramach projektu gran-
towego Aktywni Obywatele Krainy 
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Aktywne sołectwa Gminy Wołów

Łęgów Odrzańskich, współfi nanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej. 
Życzymy sobie i mieszkańcom Gminy 
Wołów jak najwięcej takich inicjatyw!

Sławowice: ostatni etap 
czyszczenia stawu

Zakończono drugi i za razem ostatni 
etap czyszczenia stawu w Sławowi-
cach. W ramach funduszu sołeckiego 
na rok 2021, mieszkańcy wsi zade-
cydowali o tym aby znaczna część 
budżetu została przeznaczona wła-
śnie na to zadanie. Całość inwestycji 
wyniosła 20 000 zł netto. Drugi, świe-
żo doprowadzony do fi nału etap wyce-
niony został na 6 900 zł i zawierał pro-
fi lowanie brzegów zbiornika, usunięcie 
trasy oraz ogólne sprzątanie po zakoń-
czonych działaniach.

Teraz po stronie mieszkańców pozo-
staje zagospodarowanie otoczenia 
stawu. Miejsce to ma duży potencjał. 
Życzymy samych dobrych pomysłów 
i dalszego rozwoju wsi i okolic.

Stary Wołów: zakupione 
krzesła

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego 
na rok 2022 świetlica wiejska w Sta-
rym Wołowie została doposażona 
w nowe krzesła. Zakupionych zosta-
ło 26 krzeseł bankietowych o łącznej 
wartości 3 267,37 zł brutto. To kolej-
ny krok do poprawienia standardu 
świetlicy wiejskiej w Starym Woło-
wie. Mieszkańcy co roku przeznacza-
ją znaczną część funduszu na swoje 
miejsce spotkań i integracji społecz-
nej. Mamy nadzieję, że nowe i wygod-
ne miejsca do siedzenia przyciągną 
zainteresowanie mieszkańców i będę 
wykorzystywane jak najczęściej.

Majowe prace przy kapliczkach
W maju przydrożne kapliczki 
i krzyże w naszej gminie ożywają. 
W wielu miejscowościach w tym 
czasie odbywają się nabożeństwa 
majowe, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców.

Miejscowi zbierają się w godzi-
nach wieczornych, aby wspól-
nie śpiewać Litanię Loretań-

ską i pieśni nabożne. Taka forma 
kultu Maryjnego to nie tylko prze-
życie religijne, ale także ważne wyda-
rzenie kulturowe. Dawniej to wła-
śnie przydrożne kapliczki czy krzyże 
były miejscem spotkań lokalnej spo-
łeczności, przy okazji różnych świąt 
religijnych lub ważnych wydarzeń. 
Przy nich m.in. święcono pokar-
my w Wielką Sobotę. Piękna wio-
senna pogoda zachęciła do aktyw-
nego uczestnictwa w „majówkach”, 
a także do prac porządkowych przy 
ważnych dla lokalnej społeczno-

ści miejscach. Dobrym przykładem 
do naśladowania są mieszkańcy Gar-
wołu na czele z panią sołtys Justy-
ną Brzózką, którzy co roku wykonu-
ją prace renowacyjne i porządkowe 
przy fi gurze maryjnej. W poprzed-
nich latach z własnych środków 
wykonali ogrodzenie i przymoco-
wali na stałe nowe ławki. W ostat-
nich dniach odmalowali fi gurę wraz 
z postumentem. Figura maryjna 
wraz z kapliczką to oczko w głowie 
pani sołtys Jadwigi Pasek w Miłczu. 

Umowa na zakup paliwaJak co roku w ramach funduszu 
sołeckiego, sołectwa mogą 
zakupywać paliwa oraz oleje 
które posłużą do utrzymania 
zieleni gminnej i sołeckiej.

Terenów jest sporo: place 
zabaw, boiska sportowe, 
skwery itd. Warto podkreślić, 

że Gmina Wołów daje mieszkańcom 
narzędzia, jednak to głównie pracą 
własną, miejscowa ludność osiąga 
owocne efekty. Społecznicy mocno 
angażują się w pracę, samodziel-
nie dbając o roślinność i wyka-
szając tereny zielone w swoich 
wsiach. To kolejny dowód na to, 
że najlepsze i najkorzystniejsze 

rozwiązania otrzymuje się łącząc 
swoje siły. Tegoroczna kwota prze-
znaczona na paliwo to 40 000 zł 

brutto. Życzymy, aby ta suma mno-
żyła się przez rozwój piękna pod-
wołowskich wsi.

To wyjątkowe miejsce przez cały 
rok jest zadbane, pięknie ukwieco-
ne i cieszy oko każdego przechod-
nia. Z inicjatywy radnej Wiesławy 
Sawy została zorganizowana zbiór-
ka na prace remontowe kapliczki 
w Uskorze Wielkim. W ubiegłych 
latach mieszkańcy wymienili górną 

część wraz z daszkiem oraz położyli 
nową kostkę. W tym roku planowa-
ny jest remont dolnej części (mate-
riały już zostały zakupione).

Wszystkim mieszkańcom gratulu-
jemy zaangażowania i chęci kulty-
wowania tej pięknej „majówkowej” 
tradycji.

Łososiowice: „Łośki” 
w pasiece

W ostatnią sobotę maja, Stowarzysze-
nie mieszkańców Łososiowic „Łośki” 
we współpracy z Gminą Wołów, zor-
ganizowało dla swoich najmłodszych 
członków wycieczkę do Pasieki „Zuzia”. 
Uczestnicy wyprawy gościli na Edu-
kacyjnej Ścieżce Pszczelarskiej, gdzie 
dowiedzieli się wielu ciekawych infor-
macji na temat życia pszczół, produkcji 
miodu, ekologii. Nie obyło się również 
bez słodkiej degustacji. To nie pierwsza 
taka inicjatywa ze strony Stowarzysze-
nia. Misją grupy jest rozbudzanie tożsa-
mości regionalnej i wspieranie dziedzic-
twa kulturowego oraz przyrodniczego 
podwołowskich wsi. Szczególnie ważne, 
że swoich odbiorców znajdują wśród 
dzieci i młodzieży. Tak trzymać!

Zagórzyce: kolejna piękna 
inicjatywa

W Niedzielę Palmową zorganizowany 
został kiermasz wielkanocny. Wspólny-
mi siłami przygotowano wiele wspa-
niałych świątecznych akcentów. Pełni 
energii członkowie Zielonej Ekipy zin-
tegrowali się z się z dziewczynkami 
z Ukrainy na warsztatach plastycz-
no-technicznych. Międzynarodowa 
praca zespołowa przyniosła zaskaku-
jące efekty. Po stronie mieszkańców 
pozostało zadbanie o słodki akcent. 
I jak to zwykle bywa, Zagórzynianie 
stanęli na wysokości zadania. Powsta-
ły boxy z ciastami. Podczas kiermaszu 
zebrano łącznie 1 500 zł. Kwota została 
przekazana dla dzieci z Ukrainy z pie-
czy zastępczej w Starym Wołowie.

Kolejną wspaniałą inicjatywą, tym 
razem organizowaną dla wszystkich 
mam z Zagórzyc, były warsztaty maki-
jażu z krótkim wykładem jak dbać 
o własną cerę oraz o siebie. Warszta-
ty zostały zorganizowane 4 czerwca. 
Miejsce na spotkanie użyczyła serdecz-
nie pani sołtys z Prawikowa. Warszta-
ty odbyły się w sąsiedniej świetlicy. 
Dzień był pełen wrażeń i uśmiechu, 
a swoją wiedzę i umiejętności wizażu 
przekazała mamom kosmetolog Kinga 
Biedka. Nie zabrakło również słodkiego 
poczęstunku. Bo każda mama zasługu-
je na odrobinę przyjemności!
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Młodziczki wywalczyły brąz

Reprezentantki klubu MKS 
Wolavia Wołów wywalczyły 
brązowy medal na Mistrzostwach 
Polski Młodziczek i Młodzików 
w Tenisie Stołowym 
w Dębicy, które odbywały 
się w dniach 25-27 maja. 

D ziewczyny odniosły trzy zwy-
cięstwa z rzędu ulegając tylko 
MKS Czechowice Dziedzice, 

późniejszemu Mistrzowi Polski. Gra-
tulujemy trenerom oraz zawodnicz-
kom: Ani Ulatowskiej, Mai Wojtyle, 
Liwi Skawińskiej, Zuzi Bazylewskiej 
i Mai Błaszak.

Podium z zawodniczką Wolavii

A nna Ulatowska, wychowan-
ka klubu MKS Wolavia Wołów 
została powołana do polskiej 

reprezentacji na Mistrzostwa Euro-
py Młodzików Europe U13 Challen-
ge w tenisie stołowym w turnieju dru-
żyn mieszanych. Zawody odbyły się 
w dniach 16‒19 czerwca w Podgori-
cy, stolicy Czarnogóry. Reprezenta-
cja Polski ostatecznie zdobyła drugie 
miejsce. Gratulujemy!

Złota DorotaDorota Bereza, zawodniczka 
Wołowskiego Klubu Karate 
Kyokushinkai zdobyła 
niedawno tytuł Mistrzyni 
Polski Karate Kyokushin.

T akich walk dawno nie ogląda-
no w kobiecym karate. Doro-
ta Bereza w niebywale widowi-

skowych rundach o złoto wywalczyła 
tytuł mistrzowski potwierdzający fan-
tastyczne przygotowanie i ogromną 
wolę walki. Do tytułów Mistrzyni 
Świata 2014, Wicemistrzyni Euro-
py 2021, Brązowy medal Mistrzostw 
Świata 2021 dołącza tytuł Mistrzy-
ni Polski 2022. Z naszej strony prze-
kazujemy ogromne wyrazy uznania 
i życzymy dalszych sukcesów. Gmina 
Wołów jest dumna!

Bartek wywalczył medalBartosz Rzeszowski, 18-letni 
zawodnik Wołowskiego Klubu 
Bokserskiego „Champion” 
wywalczył brązowy 
medal na mistrzostwach 
w boksie olimpijskim.

W  WKB „Champion” mają 
powód do dumy. XIX Indy-
widualne Mistrzostwa Polski 

Juniorów, odbywające się w dniach 
14‒19 czerwca w Bytomiu zakończy-
ły się bowiem niemałym sukcesem 
zawodnika z naszej gminy.

– Po raz pierwszy w historii mamy 
brązowy medal dla Wołowa. Bartek 
Rzeszowski aktualnie jest mistrzem 
Dolnego Śląska, dlatego mógł repre-
zentować w ścisłym fi nale nasz klub 
i nasze miasto – mówi Leszek Kołtun, 
prezes Wołowskiego Klubu Bokser-
skiego.

– Serdecznie gratuluję i dzięku-
ję naszemu zawodnikowi. Dziękuję 

Leszkowi Kołtunowi za zaangażowa-
nie mnie do tej pracy, że mimo swo-
ich lat mogę przekazać wiedzę zawod-
nikom – komentuje trener Czesław 
Dymek.

– Osiągnąłem to dzięki ciężkiej pracy, 
trenerom i rodzicom – mówi z kolei Bar-
tek Rzeszowski, który nie kryje radości 
z osiągnięcia trzeciego miejsca.

Gratulujemy całemu zespołowi!

Sukcesy zapaśników „Wiatru”

Najnowszy sukces Maksymiliana 
Rozpędka, zapaśnika 
wołowskiego „Wiatru” 
to kontynuacja tegorocznych 
osiągnięć podopiecznych 
trenera Ryszarda Podrażnika.

W  Staszowie, na Mistrzostwach 
Polski KZ LZS Maksymi-
lian Rozpędek w kategorii 

62 kilogramów w walkach elimina-
cyjnych pokonał wszystkich swoich 

rywali przed czasem nie tracąc ani 
jednego punktu technicznego. W ści-
słym fi nale stoczył walkę z zawod-
nikiem z Namysłowa, którą wygrał 
na punkty 14:11 i tym samym został 
Mistrzem Polski.

Po sukcesach w Suwałkach i Gomu-
linie, niespełna dwa tygodnie wcze-
śniej, trójka wychowanków „Wiatru” 
w dniach 27‒29 maja uczestniczyła 
w Mistrzostwach Polski U-15 w Kiel-
cach. Gmina Wołów i klub „Wiatr” 
reprezentowane były przez Magdalenę 

Siedy (58 kg), Maksymiliana Roz-
pędka (62 kg) oraz Jakuba Piotrow-
skiego (68 kg). Tym razem szczęście 
uśmiechnęło się do Maksymiliana, 
który dotarł do fi nału, niestety opła-
conego urazem lewego kolana. Mimo 
bolesnego urazu Maksymilian przystą-
pił do walki fi nałowej o złoty medal 
z zawodnikiem z Namysłowa, który 
ten bez żadnych skrupułów szczegól-
nie skupił się na atakowaniu uszko-
dzonym jego kolana. Ten nierówny 
pojedynek Maksymilian przegrał, jed-
nak jego determinacja i wola walki 
utwierdziły, że to nie była jego poraż-
ka, lecz duży sukces.

O stopień niżej na podium dla zwy-
cięzców w zapasach kobiet stanęła 
Magdalena, która tym razem musia-
ła zadowolić się tylko i aż, medalem 
brązowym. Na drodze po medal złoty 
w pojedynku półfi nałowym stanęła 
jej zawodniczka ze Stargardu, póź-
niejsza zwyciężczyni w tej katego-
rii wagowej. Jest to z pewnością jej 
kolejny sukces, choć ona sama nie 
do końca jest tym wynikiem usatys-
fakcjonowana. W jej dorobku jest 
to już piąty medal z Mistrzostw Pol-
ski. To właśnie ta trójka zawodni-
ków „Wiatru” w tym roku wzbogaciła 
dorobek medalowy dla Gminy Wołów 
o kolejne pięć medali z Mistrzostw 
Polski.
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Pasmo sukcesów naszych karateków

28 maja odbyły się Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Województwa 
Lubuskiego Karate Kyokushin 
„Ronin Cup” O Puchar Burmistrza 
Kożuchowa. Na podium stanęli 
zawodnicy z Gminy Wołów!

Z awodnicy z Wołowskiego Klubu 
Karate Kyokushinkai oraz sek-
cji Lubiąż wrócili do domu 

z medalami. To kolejne sukcesy 

na ogólnopolskiej arenie. Wyjazd 
Zawodników WKKK na zawody zre-
alizowany był z dotacji Gminy Wołów.

Poniżej przedstawiamy klasyfi ka-
cję karateków:

Wołowski Klub Karate 
Kyokushinkai

• Franciszek Komorowski 
– 1 Miejsce Kumite Bez 
Kontaktu Kadetów

• Nikola Bochenek – 3 
Miejsce Semi Kontakt 
Młodziczek do – 45 kg

• Marta Adamusiak – 2 Miejsce 
Kumite Seniorki +55 kg

• Dariusz Staszczyk – 3 Miejsce 
Kumite Senior – 75 kg
Pozostali Zawodnicy WKKK: Anto-

ni Czapluk, Stanisław Czabończyk, 
Amelia Adamska, Zuzanna Surma oraz 
Marek Lewandowicz zaliczyli bardzo 
dobre występy.

Sekcja Lubiąż

• Leon Borowski – 1 Miejsce 
Kumite Bez Kontaktu 
Chłopców 6‒7 lat

• Leon Borowski – 1 Miejsce 
Kata Chłopcow 6-7 lat

• Michał Dykas – 2 Miejsce Kumite 
Bez Kontaktu Chłopców 6‒7 lat

• Michał Dykas – 2 Miejsce 
Kata Chłopcow 6‒7 lat

• Lena Sołowska – 4 Miejsce 
Kumite Bez Kontaktu Kadetek

• Lena Sołowska – 4 
Miejsce Kata Kadetek
Bardzo dobrze zaprezentowali się 

Amelia Czernek i Witold Wojtunik.
Gratulujemy!

Powrót z medalami

Maja Kuchta, Mateusz 
Terlikowski i Albert Oksanicz 
powiększyli pulę medalów 
zdobytych przez Wołowski 
Klub Bokserski na majowych 
zawodach w kickboxingu.

M istrzostwa Polski kade-
tów młodszych i starszych 
w kickboxingu w formule 

Kick Light odbyły się w dniach 26 

– 28 maja w Zawierciu. I tak tytuł 
wicemistrzyni w kategorii kade-
tów młodszych do 42 kg zdobyła 
Maja Kuchta. Mateusz Terlikowski 
również zdobył tytuł wicemistrza 
w kategorii kadetów młodszych 
do 47 kg. Albert Oksanicz zajął 
trzecie miejsce w kategorii kade-
tów starszych do 69 kg.

Kacper Jasiński w kategorii kade-
tów starszych do 52 kg zdobył ósme 
miejsce.

Wielki powrót tańca
Pod koniec maja, po pandemicznej 
przerwie, byliśmy świadkami 
kolejnej tanecznej imprezy 
w Wołowie. Trzecia edycja turnieju 
o Puchar Burmistrza Gminy 
Wołów była okazją do podziwiania 
talentów młodszych 
i starszych tancerzy z Wołowa 
i ościennych miejscowości.

O koło 380 tancerzy oraz grupa 
ze Street Flow i dzieci z Ukra-
iny, przebywające obecnie 

w Wołowie i okolicach przedstawi-
ły zróżnicowane choreografi e, które 
każdorazowo były przyjmowane 
przez publiczność gromkimi brawami. 
Oprócz Tancerzy z Wołowa w turnie-
ju udział wzięli tancerze z Brzegu Dol-
nego, Ścinawy, Wińska oraz tancerze 
z Programu „Wołów Tańczy”, którzy 
reprezentowali takie miejscowości jak: 
Wołów, Stary Wołów, Krzydlinę Wiel-
ką, Warzęgowo, Lubiąż. Całości dopeł-
niały pokazy taneczne grupy Traf oraz 
uczestniczek zajęć Salsation przygoto-
wane przez trenera tych grup Justynę 
Zgoła-Pamin.

– Jest to fantastyczny turniej. Bar-
dzo się cieszę, że po okresie pandemii 
został wznowiony. Gratuluję wszyst-
kim rodzicom ich uzdolnionych dzieci. 
Wołów jest z was dumny – powiedział 
w trakcie turnieju Dariusz Chmura, 
burmistrz Gminy Wołów.

– Pełne szaleństwo, cudowna ilość 
dzieci, ponownie pełna sala. Co mogę 
powiedzieć? Jesteśmy szczęśliwi, 
że ten dzień tańca znowu powrócił – 
mówił z kolei Tomasz Pamin, założy-
ciel Studio Balans.

III Turniej Tańca Nowoczesne-
go o Puchar Burmistrza Gminy 
Wołów był okazją do zaprezen-
towania tanecznych umiejętno-
ści, ale również był zapowiedzią 

powrotu do normalności. Pande-
mia i obowiązujące obostrzenia 
uniemożliwiały bowiem spotkania 
i organizację tego typu wydarzeń. 
Organizatorem turnieju pod patro-
natem Gminy Wołów, wraz ze Stu-
diem Balans było Stowarzyszenie 
Bramy Inicjatyw Kulturalnych. 
Oprócz tego w organizację wyda-
rzenia zaangażował się Wołowski 
Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Wołowie. W trakcie 
trwania turnieju na terenie basenu 
zostały dodatkowo zapewnione bez-
płatne animacje dla najmłodszych.

Przedstawiamy laureatów turnie-
ju. Wszystkim tancerzom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Formacje do 9 lat

1. Miejsce – Brzeg Dolny
Wyróżnienie – Wołów
Wyróżnienie – Ścinawa
Nagroda „Wołów Tańczy”: Wołów

Do 11 lat

1. Miejsce – Brzeg Dolny
Wyróżnienie – Wołów
Wyróżnienie – Ścinawa

Do 16 lat

1. Miejsce – Ścinawa
Wyróżnienie – Wołów
Wyróżnienie – Brzeg Dolny

Nagroda „Wołów Tańczy”: Wołów

SOLO

Do 9 lat

1. Miejsce – Melania Adamczyk 
(Wołów)
Wyróżnienie – Patrycja Łuczak (Brzeg 
Dolny)
Wyróżnienie – Filip Antonik (Akade-
mia Tańca I Ruchu Street Flow)

Do 11 lat

1. Miejsce – Sebastian Grochow-
ski (Akademia Tańca I Ruchu Stre-
et Flow)
Wyróżnienie – Szmigielska Liliana 
(Ścinawa)
Wyróżnienie – Urbańska Kaja (Brzeg 
Dolny)

Do 13 lat – Traf

1. Miejsce – Klara Rydzak
Wyróżnienie – Nikola Chmielewska
Wyróżnienie – Nina Pawlak

Do 16 lat

1. Miejsce – Amelia Kubiak (Brzeg 
Dolny)
Wyróżnienie – Ewa Dąbek (Ścinawa)
Wyróżnienie – Weronika Gniewaszew-
ska (Akademia Tańca I Ruchu Stre-
et Flow)

Do 16 lat – Traf

1. Miejsce – Maja Janik
Wyróżnienie – Milena Wosiak

DUET

Do 9 lat

1. Miejsce – Dorota Pastuch + Julia 
Małaczyńska (Ścinawa)
Wyróżnienie – Mucha Zuzanna + 
Kołacka Oliwia (Wołów)
Wyróżnienie – Patrycja Łuczak + 
Zuzanna Lis (Brzeg Dolny)

Do 11 lat

1. Miejsce – Danuta Jaroń + Wikto-
ria Miłuch (Wińsko)
Wyróżnienie – Sofi a Gurak + Kaja 
Urbańska (Brzeg Dolny)
Wyróżnienie – Zuzanna Pępkowska 
+ Lena Furtak (Ścinawa)

Do 13 lat – Traf

1. Miejsce – Nina Pawlak – Amelia 
Matusiak
Wyróżnienie – Hanna Wołoszczak – 
Emilia Borzyńska
Wyróżnienie – Michalina Jasicka – 
Iga Makowska

Do 16 lat

1. Miejsce – Amelia Jasińska + Wero-
nika Gniewaszewska (Akademia 
Tańca I Ruchu Street Flow)
Wyróżnienie – Marchlewski Ireneusz 
+ Jarmuszczak Julia (Wołów Tań-
czy Wołów)
Wyróżnienie – Zuzanna Chomont + 
Jessica Wróblewska (Ścinawa)

Do 16 lat – Traf

1. Miejsce – Aleksandra Korcz + Olga 
Garbera
Wyróżnienie – Wiktoria Górecka + 
Kamila Kółeczko.
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Zapraszamy na kortyW Wołowie, na terenie 
Stadionu Miejskiego przy ul. 
Trzebnickiej do dyspozycji 
są dwa nowe mączkowe korty 
tenisowe. W kwietniu zostały 
one ofi cjalnie otwarte.

O środek Sportu i  Rekreacji 
w Wołowie dysponuje dwoma 
monitorowanymi i oświetlo-

nymi kortami. Istniejący już kort 
od strony ul. Bema został zmoderni-
zowany, drugi zaś został wybudowany 
od postaw. Umożliwią one grę więk-
szej ilości zawodników w dłuższym 
czasie, zarówno w wymiarze dobo-
wym, jak i kalendarzowym. W budże-
cie Gminy Wołów na powyższe zada-
nie została zabezpieczona kwota 
325 000 zł.

– Oczekiwanie mieszkańców zosta-
ło spełnione przez radnych Rady Miej-
skiej w Wołowie, którzy wspierają 
działania naszej gminy. Mam nadzie-
ję, że dzięki powyższej inwestycji 
przyczynimy się do wzrostu zainte-
resowania tą dyscypliną sportową – 
komentuje Dariusz Chmura, burmistrz 
Gminy Wołów.

Otwarcie kortów uatrakcyjni-
ły dmuchańce, foodtrucki i anima-
cje dla dzieci. Publiczność rozrusza-
ła najpierw grupa Freestyle Tenis, 
która warsztatami i pokazem tanecz-
no-tenisowym zachęcała do wstąpie-
nia w szeregi fanów tenisa ziemnego. 

Zespół współtworzy dolnobrzeska 
młodzież, łącząc niezwykłą sympa-
tię do tenisa i tańca. Równolegle 
pierwsze piłki na korcie „wyserwo-
wali” sobie juniorzy. To im przypa-
dły w nagrodę, za czas oczekiwania 
na korty, rozgrywki o charakterze 
pokazowym. Puchar zwycięzcy tego 
dnia uniósł Bartosz Wróbel z KT Brzeg 
Dolny.

Ciekawą formą prezentowa-
nia umiejętności sportowych była 
symultana tenisowo-szachowa. Jest 
to nowatorska forma propagowa-
nia tenisa i szachów zarazem. Forma 
nawiązuje do klasycznej szachowej 
symultany, ale ta umożliwia równo-
ległe rozegranie meczu tenisowego 

i partii szachowej przez amatorów 
z mistrzem. W tym wypadku był 
to trener sekcji Łukasz Kowalewski. 
Najdłużej przy korcie i szachowni-
cy utrzymał się Adam Matusiak (KT 
Brzeg Dolny), któremu dzielnie asy-
stowali na korcie koledzy z klubu Jan 
Lisowski oraz Mateusz Kot i to on 
otrzymał puchar w tej wyjątkowej 
konkurencji. Z kolei zwycięzcą Otwar-
tego Turnieju Tenisa Ziemnego okazał 
się 16-letni Szymon Gembara. Na dru-
gim miejscu podium stanął o dwa lata 
starszy kolega z klubu Błażej Micha-
łek, a trzecie miejsce przypadło rów-
nie ambitnej 14-latce Ani Krzeszow-
skiej. Wszyscy reprezentowali barwy 
Klubu Tenisowego Brzeg Dolny.

Dziecięcy Turniej Wędkarski za nami

Na początku czerwca 
na wołowskich Gliniankach odbył 
się Dziecięcy Turniej Wędkarski, 
którego organizatorem było 
wołowskie koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Nad zawodami 
patronat objął Dariusz Chmura, 
burmistrz Gminy Wołów.

D o zawodów przystąpiło 59 
dzieci, które zostały podzie-
lone na trzy kategorie: dziew-

czynki (13 osób), chłopcy do 9 lat 
(21 osób) oraz chłopcy 10‒16 lat (25 
osób). Łącznie z rodzicami, opieku-
nami oraz osobami towarzyszący-
mi w turnieju wzięło udział aż 150 
osób. Punktualnie o 10:00 rozpo-
częła się dwugodzinna rywalizacja. 

Wszystkie dzieci dzielnie odławia-
ły ryby. Jednak tego dnia nie liczy-
ły się wyniki a wspaniała atmosfe-
ra i możliwość obcowania ze sobą 
wielu pokoleń mieszkańców Gminy 
Wołów od najmłodszego uczestnika, 
który miał 2,5 roku po najstarszych 
seniorów. Po ważeniu ryb wszyscy 
uczestnicy mogli się raczyć gro-
chówką, kiełbasą z ogniska, ciastem 
i muffi  nkami. Nie zabrakło innych 
słodyczy, a ciepłe i zimne napoje 
były serwowane od początku zawo-
dów. Po rodzinnej biesiadzie przy-
szedł czas na ogłoszenie wyników. 
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody, 
a zwycięzcy puchary. Wśród upo-
minków znalazły się również gadże-
ty Gminy Wołów. Wszystkim uczest-
nikom zostały one wręczone przez 

Kategoria: dziewczynki

Imię i nazwisko Wiek Waga Miejsce

Kinga Cyrankowska 6 980 1

Maja Kot 7 805 2

Emilia Łozińska 12 795 3

Hania Filarowska 8 700 4

Zuzanna Nowak 12 535 5

Lila Ratuszyńska 3 520 6

Julia Burczyc 16 505 7

Julia Romanowicz 5 500 8

Maria Jantos 12 460 9

Amelia Walulik 6 425 10

Zosia Byczkiewicz 15 390 11

Olga Kubicka 9 350 12

Kinga Filarowska 15 275 13

Kategoria: chłopcy do lat 9

Imię i nazwisko Wiek Waga Miejsce

Franciszek Suchan 9 1710 1

Miłosz Walulik 4 1550 2

Dominik Wróblewski 6 1180 3

Paweł Sucharski 9 1090 4

Nikodem Burnat 8 1005 5

Olek Krucyek 7 765 6

Wiktor Gos 4 590 7

Oskar Łabodziński 8 575 8

Jakub Doliński 6 535 9

Mieszko Awdziewicz 8 510 10

Antoni Łysoń 6 475 11

Fabian Gruda 5 465 12

Alex Półchłopek 7 460 13

Adam Burczyc 7 440 14

Igor Cieciera 9 425 15

Filip Gąsior 4 410 16

Dominik Jurków 9 410 16

Piotr Bednarz 5 400 18

Miłosz Łysoń 8 360 19

Wojciech Zabłocki 5 325 20

Sebastian 
Romanowicz

2,5 325 20

Kategoria: chłopcy 10-16 lat

Imię i nazwisko Wiek Waga Miejsce

Dominik Jantos 16 1650 1

Kacper Kot 14 1105 2

Rafał Strzałkowski 14 805 3

Mateusz Pawluk 12 745 4

Marcin Bicz 11 680 5

Jan Ochlik 10 640 6

Karol Filarowski 11 600 7

Borys Stachurski 13 570 8

Jakub Kamiński 12 535 9

Damian Zawisza 10 525 10

Filip Gruda 12 525 10

Filip Bęben 12 485 12

Patryk Jurków 14 480 13

Dawid Duchalski 15 440 14

Wiktor Komorowski 10 430 15

Patryk Stokłosa 16 410 16

Kacper Gawda 10 400 16

Oliwier Łysoń 10 395 18

Jakub Judziński 10 370 19

Paweł Kubiak 11 365 20

Norbert Wasiłek 14 365 20

Jaś Lisowski 11 325 20

Korneliusz 
Romanowicz

15 325 20

Dominik Duchalski 13 325 20

Piotr Bęben 12 325 20

Jana Janasa, wiceburmistrza Gminy 
Wołów.

Gratulujemy i do zobaczenia za rok!
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REKLAMA

75 lat OSP w Lubiążu

18 czerwca jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lubiążu 
obchodziła jubileusz 75 – lecia.

Wydarzenie było połączone 
z odznaczeniem jednostki 
Złotym Medalem za zasłu-

gi dla Pożarnictwa i odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej upamiętniają-
cej wszystkich druhów, którzy ode-
szli na wieczną służbę. Po ofi cjalnych 

uroczystościach, w trakcie których 
oznaczone zostały osoby zasłużone 
dla OSP Lubiąż, na wszystkich czekał 
poczęstunek. Dzieci miały zapewnio-
nego animatora, a wieczorem zosta-
ła zorganizowana zabawa taneczna.

Chcielibyśmy, w imieniu Gminy 
Wołów podziękować wszystkim stra-
żakom z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Lubiążu za ich zaangażowanie 
oraz pracę na rzecz ochrony zdrowia 
i życia mieszkańców.




