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Biuro Paszportowe 
niebawem otwarte

Pod koniec października w Urzędzie Miejskim w Wołowie 
zostanie otwarty długo wyczekiwany Terenowy Punkt 
Paszportowy. Wnioski paszportowe będzie można 
złożyć w budynku Ratusza na parterze, pokój nr 4 
(Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności). Takie 
umiejscowienie biura pozwoli mieszkańcom zaoszczędzić 
czas poprzez możliwość złożenia w jednym miejscu 
wniosków zarówno na dowód osobisty jak i paszport.
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W ostatnim czasie Gmina 
Wołów podpisała kilka 
umów na wykonanie 
dokumentacji projektowej 
dla inwestycji związanych 
z poprawą komunikacji.

Łącznie chodzi o pięć umów. 
Pierwsza z  nich dotyczy 
opracowania dokumentacji 

na budowę chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 338 na odcinku 
pomiędzy ul. Szkolną a Wiśniową 
w miejscowości Mojęcice. Zadanie 
opiewa na kwotę 94 710 zł i wyko-
na je Biuro Inżynierskie TRAKT 
z Marciszowa. 

Dokumentację na budowę chodni-
ka w miejscowości Rudno przy dro-
dze wojewódzkiej nr 340 za kwotę 
135 300 zł wykona również powyż-
sza fi rma, tak samo jak dokumentację 
na budowę parkingu na terenie gmin-
nym przy ul. Trzebnickiej w Woło-
wie za 120 540,00 zł i dokumentację 

na przebudowę drogi przy ul. Mickie-
wicza w Lubiążu za 132 840 zł. 

Dokumentację na budowę dróg 
na ul. Bocianiej, Sokolej, Kruczej, 
Skowronkowej i Gołębiej w Wołowie, 
za 147 600 zł wykona z kolei NOVA-
-PROJECT Sp. z o.o. z Wrocławia.

Umowy 
na dokumentacje 
projektowe

Spółka przechodzi energetyczną 
rewolucję, a inwestycja w Lubiążu 
jest kolejnym elementem 
wpisującym się w cel zarówno 
zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej, jak i misję Zielonego 
Wołowa, którą realizuje Burmistrz 
Gminy Wołów Dariusz Chmura.

– Kolejne inwestycje są w trak-
cie realizacji i wkrótce 
przedstawimy je miesz-

kańcom. Ich realizacja jest możliwa m.
in. dzięki dokapitalizowaniu przekaza-
nemu przez gminę Wołów, za co dzię-
kuję burmistrzowi i radnym rady miej-
skiej – przekazał prezes PWK Wołów 
Rafał Borzyński.

Zakres inwestycji obejmuje zapro-
jektowanie, dostawę i montaż insta-
lacji fotowoltaicznej o mocy do 50 
kWp (kilo-
watopików) 
na potrzeby 
oczyszczal-
ni ścieków 
w   L u b i ą -
żu. Wartość 
inwestycji 
wynosi 249 
797 zł brut-
to. Inwesty-
cja obejmuje dostawę i montaż 92 
sztuk paneli fotowoltaicznych gene-
rujących moc szczytową 49,68 kWp 
i zajmuje powierzchnię około 237 
m2. Produkcja energii z paneli PV 

zmniejszy zakup energii elektrycznej 
z sieci energetycznej o około 30%. 
Nadwyżka energii w czasie szczy-

tów produk-
c j i ,  która 
nie będzie 
wykorzysty-
wana przez 
oczyszczal-
nie, zostanie 
odsprzedana 
do sieci dys-
trybucyjnej, 
poprawiając 

stabilność tej sieci na terenie Lubią-
ża, co wpłynie korzystnie dla odbior-
ców energii.

Wykonawcą robót jest fi rma EKO-
-SOLAR SP. Z O.O.

PWK inwestuje w Lubiążu w energię odnawialną
Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne w Wołowie uruchomiło pierwszą instalację fotowoltaiczną, 
która zaopatrywać będzie w energię oczyszczalnię ścieków w Lubiążu. 
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Nasz samorząd jest 
liderem projektu 
modernizacji istniejącego 
oświetlenia przy drogach 
publicznych na oświetlenie 
energooszczędne. Samorządy 
objęte projektem to: Gmina 
Wołów, Gmina Twardogóra, 
Gmina Strzelin, Gmina Miasto 
Oława, Gmina Żmigród, 
Gmina Milicz, Gmina Środa 
Śląska i Gmina Prusice. 
Dofinansowanie projektu 
obejmującego wszystkie 
samorządy to aż 20 945 
216,66 zł. Łącznie na terenie 
samorządów objętych 
projektem powstanie 11081 
nowoczesnych punktów 
oświetlenia ulicznego, z czego 
2321 sztuk znajdzie się 
na terenie Gminy Wołów.

Zadanie realizowane przez 
Gminę Wołów to  wymia-
na 2321 sztuk starych lamp 

oświetlenia ulicznego i drogo-
wego przy drogach publicznych 
na energooszczędne w naszej gmi-
nie. Oznacza to znaczne zmniej-
szenie zużycia energii elektrycz-
nej, a co za tym idzie zmniejszenie 
kosztów oświetlenia dróg. Reduk-
cja zużycia energii elektrycznej 
to około 78,56%. Gmina Wołów 
będzie posiadała również system 
sterowania oświetleniem.

Środki, które zostaną zadyspo-
nowane na wymianę oświetlenia 
ulicznego bezpośrednio na terenie 
naszej gminy to 9 295 451,26 zł, 
z czego 75% stanowi dofinanso-
wanie z RPO.

Dof inansowanie  pochodz i 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014‒2020, 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przetarg wygrała firma SPIE 
Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynar-
ki Polskiej 87. 80‒557 Gdańsk. 
Wymiana oświetlenia będzie trwa-
ła do 30 czerwca 2023 r.

Energooszczędne 
oświetlenie
Modernizacja 2321 sztuk oświetlenia 
drogowego na energooszczędne 
to ogromne oszczędności dla gminy. 

Wnioski paszportowe będzie 
można złożyć w budynku Ratusza 
na parterze, pokój numer 4 (Biuro 
Dowodów Osobistych i Ewidencji 
Ludności). Takie umiejscowienie 
biura pozwoli mieszkańcom 
zaoszczędzić czas poprzez 
możliwość złożenia w jednym 
miejscu wniosków zarówno 
na dowód osobisty jak i paszport.

Do głównych zadań Terenowego 
Punktu Paszportowego należy 
przyjmowanie wniosków o pasz-

port (z wyjątkiem paszportów tym-
czasowych) oraz prowadzenie spraw 
z zakresu: przyjmowanie oraz digitaliza-
cja wniosków paszportowych; przyjmo-
wanie oświadczeń o utracie lub odna-
lezieniu dokumentu paszportowego; 
unieważnienie dokumentu paszporto-
wego i zwrotu opłaty paszportowej.

Punkt paszportowy na terenie powia-
tu wołowskiego w znacznym stopniu 
ułatwi dostęp naszym mieszkańcom 
do uzyskania dokumentu na miejscu 
bez konieczności dojazdu. Przypomi-
namy, że do tej pory najbliższy tere-
nowy punkt paszportowy znajdował 
w się Trzebnicy oddalonej o 35 km, 
co w znaczny sposób utrudniało 

mieszkańcom możliwość uzyskania 
dokumentu. Terenowy Punkt Paszpor-
towy rozwiąże wiele logistycznych pro-
blemów nie tylko mieszkańców powiatu 
wołowskiego, ale również okolicznych 
regionów m.in. powiatu górowskie-
go czy średzkiego. Odciąży to również 
innych pracowników biur paszporto-
wych na terenie Dolnego Śląska.

Warto także przypomnieć, że biuro 
paszportowe w Wołowie powstało dzię-
ki staraniom Radnych Rady Miejskiej 
w Wołowie na wniosek Burmistrza 
Gminy Wołów Dariusza Chmury. Tere-
nowe punkty paszportowe to zadania 
powiatów jednak Starostwo Powiato-
we w Wołowie nie widziało potrzeby 
powstania takiego punku na naszym 
terenie. Dodatkowo starosta wskazał, 
że paszport jest dobrem luksusowym 
i “swego rodzaju fanaberią”, ponieważ 
taki dokument jest potrzebny wyłącznie 
przy okazji dalszych podróży.

Punkt Paszportowy wkrótce otwarty
Pod koniec października w Urzędzie Miejskim w Wołowie zostanie 
otwarty długo wyczekiwany Terenowy Punkt Paszportowy.

W ostatnim czasie Gmina 
Wołów poczyniła kolejne kroki, 
by rowerzyści oraz piesi mogli czuć 
się bezpiecznie. Mowa 
m.in. o kolejnych ciągach pieszo 
– rowerowych w mieście, 
wyniesionych przejściach dla 
pieszych i miernikach prędkości. 
Wraz z postępującymi pracami 
drogowymi związanymi 
z przebudową drogi wojewódzkiej 
nr 338 w Wołowie zwiększa 
się ilość ciągów pieszo – 
rowerowych na terenie miasta. 

Są to bezpieczne, szerokie chod-
niki, które po zakończonych pra-
cach połączą się w jedną sieć, 

co przedstawia załączona mapa. 
Nowością jest m.in. połączenie ścież-
ki rowerowej przy ul. Sikorskiego 
z ciągiem pieszo – rowerowym przy 
ul. Chopina. Ten w przyszłości połą-
czy się z obecnie budowanym chodni-
kiem na ul. Wojska Polskiego. Ścież-
ka rowerowa będzie znajdować się 
również tuż obok poczty i tam rowe-
rzyści mają już do dyspozycji długą 
trasę spod budynku Komendy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wołowie 
aż pod Szkołę Podstawową nr 1 i dalej 
na ul. Objazdową i Garwolską. Można 
więc z pewnością stwierdzić, że nasze 
miasto będzie zachęcało do przesiad-
ki na rower.

To jednak nie koniec – kolejne środ-
ki przeznaczane są na budowę wynie-
sionych przejść dla pieszych oraz mier-
ników prędkości.

Bezpieczne przejścia 
dla pieszych

W ostatnim czasie na Alejach Niepod-
ległości w Wołowie zostało wybudowa-
ne wyniesione przejście dla pieszych. 
Koszt przedsięwzięcia to 28 500 zł. Jest 
to jedno z kilku takich przejść, które 
powstaną na terenie miasta.

Gmina Wołów wybuduje wyniesio-
ne przejścia przez jezdnię na ul. Komu-
ny Paryskiej, Zwycięstwa i Szkolnej. 
Na ten cel nasz samorząd otrzymał dofi -
nansowanie w ramach konkursu Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego pn.: „Dolnośląski Fun-
dusz Pomocy Rozwojowej” w kwocie 
43 375 zł, a całość kwoty na to zada-
nie wyniesie 128 500 zł.

Wykonawcą robót będzie fi rma Fach-
-Bruk Agnieszka Cieślińska. Celem pro-
jektu jest podniesienie bezpieczeństwa 
pieszych użytkowników ruchu drogo-
wego poprzez budowę i oznakowanie 
wyniesionych przejść dla pieszych, spo-
walniających ruch pojazdów silniko-
wych, w miejscach dużego natężenia 
ruchu pieszego.

W zakresie projektu przewiduje się 
wykonanie robót budowlanych mają-
cych na celu podniesienie nawierzch-
ni jezdni na obszarze przejścia dla pie-
szych, wykonanie nawierzchni z kostki 

kamiennej szarej, z wyodrębnieniem 
pasów dla pieszych z kostki kamien-
nej antracytowej oraz montaż elemen-
tów oznakowania poziomego i piono-
wego wraz z elementami dodatkowego 
ostrzegania.

Mierniki prędkości

Kierowcy wjeżdżający do Lubiąża 
od strony Prawikowa często nie zdej-
mowali nogi z gazu. Teraz, by uświa-
domić ich z jaką prędkością wjeż-
dżają w teren zabudowany, został 
tu zamontowany radarowy wyświe-
tlacz. Przedsięwzięcie zostało zre-
alizowane w ramach poprawy bez-
pieczeństwa pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 338. I tak identycz-
ne urządzenie zostało zamontowane 
w Starym w Wołowie i Mojęcicach. 
Zadanie wykonała fi rma PIAS-KUM 
Krzysztof Kumański z Krzydliny Wiel-
kiej za kwotę 115 500 zł.

Bezpieczeństwo 
jest najważniejsze
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Zauważalny wzrost cen 
we wszystkich branżach 
nie ominął także branży 
komunalnej. Tak jak w innych 
samorządach, tak i w Gminie 
Wołów odczuwalne są wzrosty 
cen paliw, które mają znaczący 
wpływ na kształtujące się koszty 
transportu śmieci. To spowodowało, 
że Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Wołowie 
postanowiło zmienić harmonogram 
odbioru odpadów zmieszanych 
z zabudowy jednorodzinnej, 
które będą teraz odbierane raz 
na dwa tygodnie. Wcześniej tego 
typu śmieci odbierane były raz 
w tygodniu. Dodatkową zmianą 
jest również odbiór tworzyw 
sztucznych i metali raz w miesiącu 
(wcześniej dwa razy w miesiącu).

– Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej w związku 
ze zwiększonymi koszta-

mi zakupu paliwa zmuszone jest ogra-
niczyć częstotliwość dla wybranych 
frakcji. Koszty wzrosły bowiem o 77% 
w porównaniu do roku 2020. Zmiany 
dotyczą wyłącznie zabudowy jednoro-
dzinnej w mieście i są rozwiązaniem 
na okres jesienno-zimowy. Ogranicza-
my odbiór odpadów zmieszanych raz 
na dwa tygodnie, zamiast raz w tygo-
dniu– wyjaśnia Bartosz Granat, prezes 
PGK Wołów. – Taka częstotliwość jest 
powszechnie praktykowana w ościen-
nych gminach. Dodatkowo, jak co roku, 
ograniczamy wywóz odpadów biode-
gradowalnych, również raz na dwa 
tygodnie.

Jak jest w innych gminach?

Sprawdziliśmy, jak często w poszcze-
gólnych gminach odbierane są odpady 
zmieszane, biodegradowalne oraz two-
rzywa sztuczne i metale w zabudowie 
jednorodzinnej i jakie obowiązują tam 
stawki za odbiór odpadów. W Gminie 
Wołów za odpady segregowane trzeba 
zapłacić miesięcznie 27 zł od mieszkań-
ca, co stanowi jedną z najniższych sta-
wek w okolicy.

W sąsiedniej Gminie Wińsko, gdzie 
stawka za wywóz śmieci również wyno-
si 27 zł, przez cały rok odpady zmie-
szane i BIO są odbierane z domów 
jednorodzinnych rzadziej, bo dwa 
razy w miesiącu. Tworzywa sztuczne 
i metale w tej samej częstotliwości czyli 
raz w miesiącu. W kolejnej sąsiedniej 
gminie Brzeg Dolny, gdzie mieszkań-
cy płacą miesięcznie za odbiór odpa-
dów segregowanych więcej, bo 28 zł 
od osoby, przez cały rok zmieszane 
śmieci odbierane są rzadziej, bo dwa 
razy w miesiącu. Odpady BIO są wywo-
żone częściej od kwietnia do września 
(raz w tygodniu), w okresie zimowym 
są one również odbierane raz na dwa 
tygodnie. Tworzywa sztuczne i metale 
częściej czyli 2 razy w miesiącu.

W gminie Środa Śląska, gdzie rów-
nież trzeba zapłacić więcej, bo 28,70 zł 
za śmieci miesięcznie, z domów jed-
norodzinnych odpady zmieszane i BIO 
odbierane są przez cały rok co tydzień. 
Zaś tworzywa sztuczne i metale 2 razy 
w tygodniu.

W Gminie Trzebnica za odpa-
dy segregowane trzeba zapłacić mie-
sięcznie 33 zł od mieszkańca. Tutaj, 

według harmonogramu odbioru odpa-
dów na 2022 rok, zmieszane odpady 
komunalne są odbierane w zabudo-
wie jednorodzinnej co dwa tygodnie 
i taka częstotliwość utrzymana jest cały 
rok. Odpady biodegradowalne odbiera-
ne są w okresie zimowym raz w mie-
siącu, a w pozostałym okresie co dwa 
tygodnie. Tworzywa sztuczne i meta-
le tak, jak w przypadku gminy Wołów 
raz w Tygodniu.

W  Gminie Ścinawa za  odpa-
dy segregowane trzeba zapłacić 
miesięcznie 30 zł od mieszkańca. 
W zabudowie jednorodzinnej odpa-
dy zmieszane są tu odbierane co dwa 
tygodnie, a odpady BIO raz w tygodniu 
od lipca do grudnia. W pozostałych mie-
siącach są odbierane raz na dwa tygo-
dnie. Tworzywa sztuczne i metale raz 
w tygodniu.

W Gminie Prochowice, przy cenie 
36 zł miesięcznie od mieszkańca 
za wywóz śmieci, w zabudowie jedno-
rodzinnej przez większość roku śmieci 
zmieszane odbierane są co dwa tygo-
dnie. Z kolei odpady biodegradowalne 

z domów jednorodzinnych odbierane 
są przez większość roku co tydzień. 

Tworzywa sztuczne i metale dwa razy 
w miesiącu.

Szczegółowe dane przedstawia poniż-
sza tabela:

Zmienił się harmonogram 
odbioru śmieci
Z uwagi na znaczący wzrost kosztów związanych z prowadzeniem systemu odbioru 
odpadów, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie było zmuszone zmienić 
harmonogram wywozu śmieci dla zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta.

Gmina
Obowiązująca stawka 
za odbiór odpadów 
(segregowane)

Częstotliwość odbioru 
odpadów zmieszanych 
w mies. zabudowa 
jednorodzinna (rok 2022)

Częstotliwość odbioru 
odpadów BIO w mies. – 
zabudowa jednorodzinna 
(rok 2022)

Częstotliwość odbioru 
odpadów tworzywa sztuczne 
i metale w mies. – zabudowa 
jednorodzinna (rok 2022)

Wołów 27 zł
styczeń – wrzesień: 4x 

od października 2x

styczeń – kwiecień: 2x 

maj – wrzesień: 4x 

od października 2x

styczeń – wrzesień: 2x 

wrzesień – grudzień: 1x

Ścinawa 30 zł 4x
styczeń – czerwiec: 2x 

od lipca 4x
1x

Trzebnica 33 zł 2x

styczeń – marzec: 1x 

kwiecień – listopad: 2x 

grudzień: 1x

1x

Środa Śląska 28,70 zł 4x 4x 2x

Wińsko 27 zł 2x 2x 1x

Brzeg Dolny 28 zł 2x

styczeń – marzec: 2x 

kwiecień – wrzesień: 4x 

od października: 2x

2x

Prochowice 36 zł

styczeń – marzec: 4x 

kwiecień – październik: 2x 

od października:  4x

styczeń – luty: 1x 

marzec  1x 

kwiecień – październik: 4x 

listopad – grudzień: 2x

2x
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Zakres prac to między innymi 
modernizacja istniejącej 
oczyszczalni, przebudowa 
korektora ściekowego i budowa 
Instalacji PV o mocy poniżej 
50 kW. Rozpoczęcie zadania 
przewidzianej jest na drugą 
połowę 2023 r. Prace mają zostać 
zakończone do 30 września 
2023 r. Obecnie fi rma 
przygotowuje projekty i uzyskuje 
wszystkie formalne pozwolenia.

Koszt inwestycji to  5  223 
810,00  zł. Gmina Wołów 
pozyskała 5 milionów złotych 

w ramach programu Inwestycji Stra-
tegicznych Polski Ład na powyższe 
zadanie.

Dotychczasowa oczyszczalnia ście-
ków w Bożeniu powstała w połowie 
lat 80-tych i obsługiwała jedynie osie-
dle pracowników PGR. Wykonana 

w starej technologii składała się 
z osadnika wstępnego i stawów sta-
bilizacyjnych, co emitowało często 
nieprzyjemne zapachy. Zarząd PWK, 
które zarządza obiektem obawiał się, 
że po kolejnych zmianach w prawie 
ochrony środowiska może się oka-
zać, że obiekt nie spełnia wymogów. 
Nowa oczyszczalnia ścieków w Boże-
niu będzie nowoczesnym obiektem, 
spełniającym najwyższe standardy 
ochrony środowiska. Cały proces 
przetwarzania osadów odbywać się 
będzie w układzie zamkniętym, her-
metycznym. Całość procesów zosta-
nie zautomatyzowana, a monitorowa-
nie działania i sterowanie odbywać 
się będzie z Wołowa. Dzięki budowie 
nowego obiektu docelowo powsta-
je możliwość wykonania sieci kana-
lizacyjnej dla miejscowości Bożeń, 
o fi nansowanie której spółka zabie-
gać będzie w przyszłości w ramach 
programów europejskich.

Podpisano umowę na budowę 
oczyszczalni ścieków w Bożeniu
Firma Hydrowodkan Sp. z o.o., z Poznania podpisała umowę na  realizację zadania budowy 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Bożen w formule zaprojektuj i wybuduj.

Dobiega końca przebudowa 
kolejnego odcina drogi nr 338 
od nowo powstałego ronda 
na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego 
i Wojska Polskiego do skrzyżowania 
ulicy Wojska Polskiego z ulicą 
Adama Mickiewicza. 

Inwestycja znacząco zmieniła wygląd 
ulicy Wojska Polskiego, ale przede 
wszystkim wpłynie ona pozytyw-

nie na poprawę bezpieczeństwa pie-
szych oraz rowerzystów. Wykonawcą 
zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy 
i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotro-
niowic. Infrastruktura drogowa także 
została dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych czy też wózków 
dziecięcych. Obniżenie krawężników 
przy przejściach dla pieszych z pewno-
ścią ułatwi przemieszczanie. Wymienio-
no również słupy oświetleniowe wraz 
z nowymi oprawami energooszczędny-
mi przystosowanymi do montażu moni-
toringu miejskiego.

Zmiany widać gołym okiem. Stare 
uszkodzone i odstające płyty chodniko-
we zostały wymienione na nowa kostkę 
brukową. Od ulicy Panieńskiej w stro-
nę ulicy Chopina, a dalej do połącze-
nia z ulica Kościuszki powstanie nowy 
szeroki ciąg pieszo-rowerowy. Ta inwe-
stycja połączy istniejące ciągi pieszo-
-rowerowe przy ulicach: Panieńskiej, 
Jana Pawła II, Trzebnickiej, Objazdo-
wej, Garwolskiej, Sikorskiego, Alei 
Obrońców Lwowa, Kolejowej, Zaułek 
Zielony, a także zrealizowane podczas 
I i II etapu Przebudowy drogi woje-
wódzkiej przy ulicy Ludowej i Wiej-
skiej. Połączenie sieci ciągów pieszo-
-rowerowych pozwoli mieszkańców 

na bezpieczniejsze przemieszczanie 
się po znacznej części naszego miasta.

W zakresie nawierzchni w ramach 
przebudowy wymianie podlega cała 
konstrukcja jezdni. Przebudowa 
dotyczy nie tylko nawierzchni bitu-
micznej, ale również dolnych warstw 
podbudowy, a pod nimi przebudo-
wy sieci uzbrojenia terenu (kanali-
zacja deszczowa, sanitarna, wodo-
ciąg itp.). Przedsiębiorstwo Wodno 
– Kanalizacyjne w ramach powyższej 
inwestycji wymieniło 400 metrów 
sieci wodociągowej, przebudowa-
ło150 metrów kanału sanitarnego 
oraz wykonało 26 przyłączy wod-
no-kanalizacyjnych od ul. Panień-
skiej do ul. Mickiewicza.

Obecnie realizowany jest także 
odciek pozamiejski (droga wyloto-
wa na Lubiąż), na którym obowią-
zywał ruch wahadłowy. Prace pole-
gały na przygotowaniu wszystkich 
warstw konstrukcyjnych oraz posze-
rzeniu jezdni w celu przygotowa-
nia pod ułożenie warstwy ścieralnej 
nawierzchni bitumicznej. Zakres tego 
odcinka obejmował także przebudowę 
rowów drogowych, zjazdów publicz-
nych i indywidualnych wraz z budo-
wą przepustów.

Dalszy harmonogram prac

Do  końca listopada planowane 
jest zakończenie prac w ramach 

realizowanego etapu. Jednocześnie 
postępować będą prace związane 
z infrastrukturą podziemną na dalszym 
odcinku od ulicy Adama Mickiewicza 
do skrzyżowania z ulicą Kolejową 
i Aleją Niepodległości z utrzymaniem 
ruchu na tym skrzyżowaniu. Po ukoń-
czeniu tego etapu wykonawca wkroczy 
w najtrudniejszy i najbardziej uciążli-
wy dla mieszkańców etap, który zwią-
zany jest z zamknięciem przejazdu 
kolejowego na ulicy Leśnej i wprowa-
dzeniu ruchu wahadłowego na odcin-
ku od przejazdu do ulicy Kościusz-
ki. Przypominamy, że w miejscu 

obecnego rozwidlenia ulicy Kościusz-
ki i Leśnej powstanie rondo z jedno-
czesnym włączeniem projektowane-
go obecnie Śródmiejskiego Obejścia 
Wołowa wraz z wiaduktem nad linią 
kolejową. Na czas zamknięcia prze-
jazdu kolejowego na ulicy Leśnej 
ruch zastępczy poprowadzony będzie 
ulicą Witosa.

Przypominamy, że zadanie realizo-
wane jest wspólnie z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Dolnośląskiego, 
który współfi nansuje powyższą inwesty-
cję. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 
ponad 36 milionów złotych.

Kolejna ulica przechodzi metamorfozę
Ulica Wojska Polskiego w Wołowie zmienia się na naszych oczach, a to za sprawą przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 338. Nowe ciągi pieszo rowerowe oraz infrastruktura drogowa 
dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych.

Chodnik po remoncie Chodnik przed remontem
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Zgodnie z obowiązującym prawem, 
niewłaściwe odprowadzanie 
z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych podlega 
przepisom kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia. Zatem 
każde odprowadzanie ścieków 
do gruntu, czy na przykład 
rowów melioracyjnych jest 
nielegalne i w przypadku 
wykrycia takiej praktyki, 
zakończy się to mandatem. 

Tak też stało się w miejscowości 
Dębno, gdzie pod koniec września 
funkcjonariusze Komendy Powia-

towej Policji w Wołowie wspólnie z pra-
cownikami Urzędy Miejskiego w Woło-
wie przeprowadzili kontrole w terenie.

– Jak okazało się w trakcie prowa-
dzonych działań, wielu z mieszkań-
ców Gminy Wołów nieczystości ciekłe 
odprowadza np. do rowów meliora-
cyjnych lub bezpośrednio do gruntu – 
informuje sierżant sztabowy Tomasz 
Nowak.

– W wyniku wspólnej kontroli nało-
żono 6 mandatów karnych oraz zosta-
ną złożone wnioski w ilości 20 sztuk 
o ukaranie mandatem karnym. Miesz-
kańcy reagowali różnie, przede wszyst-
kim powoływali się na obietnice wybu-
dowania kanalizacji w miejscowości 

Dębno. Większość mieszkańców zda-
wała sobie sprawę z tego, że działa-
li niezgodnie z prawem – informuje 
Agnieszka Krupa, kierownik Wydzia-
łu Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Wołowie, która dodaje, 
że urząd ma już informacje o kolejnych 
miejscowościach, gdzie ścieki są odpro-
wadzane w sposób nieprawidłowy. 
– Kolejne miejscowości, które były 
wzywane do okazania dokumentów 
potwierdzających wywóz nieczystości 
ciekłych w najbliższym czasie również 
będą kontrolowane. Ponadto do dwóch 
kolejnych miejscowości będą wysyłane 
wezwania o okazanie dowodów uisz-
czenia opłaty w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych.

Przypominamy!

Ścieki nie mogą być wprowadzone bez-
pośrednio w grunty (grunty własne, 

grunty sąsiednie, rowy, pola). Niedo-
puszczalne jest, by ścieki z budynków 
mieszkalnych były gromadzone lub 
wywożone przez osoby nie posiadające 

zezwolenia na prowadzenie działalno-
ści w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych.

Zapowiadamy kolejne kontrole
Na terenie Gminy Wołów niestety nadal dochodzi do procederu nielegalnego 
odprowadzania ścieków. Pracownicy Urzędu Miejskiego rozpoczęli więc zaostrzone 
kontrole wspólnie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. 

Gmina Wołów złożyła podzięko-
wania osobie, o której powinien 
wiedzieć każdy nasz mieszka-

niec. Mowa o pani Zofi i Czarneckiej 
z Wołowa, dzięki której przez lata 
funkcjonował do rozwiązania Zwią-
zek Sybiraków w Wołowie.

Dzięki tej działalności pielę-
gnowana była pamięć o „Zesłań-
cach Sybiru”. Przekazane gminie 
materiały archiwalne z działalno-
ści Związku w Wołowie, są i będą 
dowodem dla nas i przyszłych poko-
leń na wielką krzywdę Narodu 

Polskiego. Wyrażamy głęboką 
wdzięczność i wyrazy uznania za 
postawę godną naśladowania. Ser-
decznie za wszystko dziękujemy, 
życząc jednocześnie dużo zdrowia 
i pomyślności! Ogromne brawa dla 
pani Zofi i!

Podziękowania dla pani Zofi i
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Akcja przekazywania 
opasek jest częścią realizacji 
programu Korpusu Wsparcia 
Seniorów przez Gminę Wołów, 
a dokładnie Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wołowie. 
Pieniądze na ten cel pochodziły 
z Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej. Pierwszym krokiem 
w tym przedsięwzięciu było 
wspólne dokonanie przez 
gminę oraz MOPS analizy 
potrzeb mieszkańców 
w wieku senioralnym.

10 seniorów, którzy zostali 
wytypowani przez samo-
rząd do otrzymania tych 

urządzeń (pozostałe 30 osób zosta-
ło wytypowanych przez MOPS), 
otrzymało je w Urzędzie Miej-
skim w Wołowie. Jedną z ich pod-
stawowych funkcji jest mierzenie 

tętna. Część seniorów reprezento-
wana była przez członków rodziny. 
Po przekazaniu opasek zostało zor-
ganizowane szkolenie z ich obsługi.

W spotkaniu udział brał wicebur-
mistrz Jan Janas oraz pełnomoc-
nik burmistrza ds. polityki senioral-
nej Eugeniusz Stańczak, jak również 
prezes wołowskiego związku emery-
tów i rencistów Ryszard Pietryszyn, 
który przy okazji zapoznał seniorów 
z informacjami na temat tej organi-
zacji.

Program Korpus Wsparcia Senio-
rów został przyjęty w trosce o bezpie-
czeństwo osób starszych, w związku 
z utrzymującym się stanem pande-
mii COVID-19 na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Celem Programu 
jest zapewnienie usługi wsparcia na 
rzecz seniorów w wieku 65 lat i wię-
cej przez świadczenie usług wynika-
jących z rozeznanych potrzeb na tere-
nie danej gminy.

W sali sesyjnej Urzędu Miejskie-
go w Wołowie odbyło się uro-
czyste ślubowanie nauczycie-

li gminnych placówek oświatowych 
w ramach przeprowadzonych miano-
wań.

Panie, które uzyskały tytuł 
nauczyciela mianowanego:

• Monika Bocheńska- Szkoła Podsta-
wowa w Starym Wołowie,

• Danuta Piwowar – Szkoła Podsta-
wowa w Krzydlinie Wielkiej,
• Aleksandra Poprawska – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wołowie,
• Małgorzata Opyd – Gacek – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wołowie,
• Jolanta Ponichtera – Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Wołowie,
• Agnieszka Juścińska – Sielicka – 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Opaski ratujące życie
40 seniorów z Gminy Wołów otrzymało opaski 
ratujące życie. Są to urządzenia, które mają 
za zadanie tzw. „opiekę na odległość”. 

Mianowania nauczycieli

Gmina Wołów pozyskała 997 
222,50 zł dofinansowania 
w programie „Granty 
PPGR – Wsparcie dzieci 
z rodzin popegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym”. 

Jeszcze w ubiegłym roku ogło-
szony został nabór wniosków, 
który zakończył się w listo-

padzie. Na terenie naszej gminy 
do  otrzymania laptopów wraz 
z oprogramowaniem zakwalifi ko-
wało się aż 345 dzieci. Głównym 
celem przedsięwzięcia jest polep-
szenie nauki dzieci z rodzin byłych 
pracowników PGR.

Ze względu na tak dużą ilość 
sprzętu komputerowego i kwe-
stie formalne, mieszkańcy musie-
li uzbroić się w cierpliwość. Gmina 
Wołów musiała bowiem ogłosić 
przetarg na zakup laptopów i cze-
kać na jego dostawę, a następnie 
przygotować wymaganą w projekcie 

dokumentację, którą podczas odbio-
ru laptopów musiał wypełnić każdy 
rodzic wnioskujący o sprzęt dla 
swojego dziecka.

Pozostałe gminy w powiecie 
wołowskim otrzymały następujące 
kwoty dofi nansowań: Gmina Wiń-
sko 579 600 zł, Gmina Brzeg Dolny 
278 500 zł.

Wręczanie komputerów rozpoczęło 
się 19 września w Wołowskim Ośrod-
ku Kultury i trwało kilka dni.

Przedsięwzięcie jest realizowane 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014‒2020, 
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpor-
ności na zagrożenia REACT-EU.

Rozdaliśmy 345 laptopów
Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizowanego programu wsparcia 
w rozwoju cyfrowym, został już przekazany do rodzin z terenu Gminy Wołów. 

Gmina Wołów otrzymała informację 
o udzieleniu fi nansowego 
wsparcia w kwocie 3 394 838 zł 
z Banku Gospodarstwa Krajowego 
na budowę budynku mieszkalnego 
położonego w Lubiążu przy 
ul. Nadodrzańskiej.

W wyniku przeprowadzonej 
inwestycji powstanie 14 loka-
li mieszkalnych, które będą 

przeznaczone dla pogorzelców, któ-
rzy w wyniku pożaru w nocy z 11 
na 12 marca 2021 roku stracili dach 
na głową, a jedna osoba poniosła wów-
czas śmierć.

Długa droga, pozytywny 
fi nał

– Mam świadomość, że pojawiające się 
nieprawdziwe pogłoski o tym, że samo-
rząd zrezygnował ostatecznie z budowy 
domu dla pogorzelców, mogły rozcza-
rować mieszkańców Lubiąża – komen-
tuje Dariusz Chmura, burmistrz Gminy 
Wołów – jednakże nasza gmina do tej 
pory prężnie działała, by zapewnić 
montaż fi nansowy tego przedsięwzięcia.

Przez drastycznie rosnące ceny oka-
zało się, że w krótkim czasie, pierwotnie 
zarezerwowana w budżecie samorzą-
du kwota znacznie odstaje od aktual-
nych cen na rynku budowlanym, czego 
odzwierciedleniem były oferty złożone 
w postępowaniu przetargowym.

W związku z powyższym Gmina 
Wołów złożyła wniosek do Banku 
Gospodarstwa Krajowego o wspar-
cie fi nansowe powyższego przedsię-
wzięcia.

Ponad rok od tragicznych 
wydarzeń

Pożar wybuchł w zabytkowym wielo-
rodzinnym budynku mieszkalnym przy 
Placu Klasztornym obok kościoła św. 
Jakuba w Lubiążu, należącym do Fun-
dacji Lubiąż. 10 rodzin (21 osób) zosta-
ło bez dachu nad głową. 7 osób przyję-
ło wówczas pomoc od Gminy Wołów. 
Swoje wsparcie pokazali mieszkań-
cy, którzy szybko zmobilizowali się 
by przekazać dary poszkodowanym.

Jedną z takich zbiórek zorganizo-
wali również strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krzydlinie Wielkiej, 
do których trafi ły dary od mieszkań-
ców Krzydliny Wielkiej, Domaszkowa, 
Mojęcic, Wyszęcic, Raszówki. Dary były 
zbierane także w sklepie spożywczym 

w Krzydlinie Wielkiej i Domu Kultury 
w Lubiążu. W Internecie zaś mieszkańcy 
szybko zmobilizowali się tworząc zbiór-
ki pieniędzy by pomóc poszkodowanym 
rodzinom. Swoją zbiórkę zorganizowali 
także radni Rady Miejskiej w Wołowie.

W obliczu takiej tragedii, z inicja-
tywy burmistrza Dariusza Chmury, 
po konsultacji z radnymi Rady Miejskiej 
w Wołowie powstała koncepcja budo-
wy bloku mieszkalnego dla ofi ar pożaru 
w Lubiążu. Gmina Wołów wykorzystała 
swój teren w postaci działki budowla-
nej pod budowę budynku mieszkalne-
go w stanie deweloperskim. Przesu-
nięcie środków w budżecie, niezbędne 
do realizacji powyższego przedsięwzię-
cia, było przedmiotem obrad Rady Miej-
skiej w Wołowie na sesji 26 marca 2021 
roku.

Dofi nansowanie przyznane! 
Budowa domu dla pogorzelców
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Tradycyjnie już sprawdziliśmy, 
co słychać w miejscowościach 
na terenie Gminy Wołów i jak 
poszczególne sołectwa realizują 
swój fundusz, który jest 
nierozłączną częścią budżetu 
gminy. Dla mieszkańców sezon 
letni był pracowity, o czym 
można przekonać się czytając 
poniższe sprawozdanie. Między 
czerwcem a wrześniem sporo 
się działo. Oby tak dalej!

Golina: powstaje świetlica

Świetlica w Golinie pnie się w górę. Od kilku 
lat dzięki pomyślnej współpracy Gminy 
Wołów wraz z sołtysem, radą sołecką oraz 
pracowitymi mieszkańcami Goliny trwają 
prace nad powstającym budynkiem. Wytrwa-
łość jak widać się opłaca, gdyż w tym roku 
efekty są już bardzo widoczne.

Warta pochwalenia jest postawa miesz-
kańców, którzy własnymi rękami budują dla 
siebie miejsce spotkań przy wsparciu finan-
sowym Gminy Wołów.

W ramach tegorocznego funduszu sołec-
kiego na materiały budowlane wydano już 
5 400 zł, lecz to nie koniec tego typu „zaku-
pów”. Dopingujemy z całego serca!

Nieszkowice: sprzątanie wsi

Piękna inicjatywa dla swojej wsi i środowi-
ska. Mieszkańcy Nieszkowic przed zbliża-
jącym się latem postanowili uporządkować 
tereny zielone w okolicy. Zaangażowano 
zarówno tych starszych, jak i najmłodszych. 
Efekty były zaskakujące, zebrano bardzo 
dużą ilość śmieci różnych gabarytów. Słowa 
uznania za pomysł należą się Pani sołtys, 
która coraz częściej pobudza do działania 
swoich mieszkańców. I to wszystko w inte-
resie przyrody oraz lepszej jakości życia nas 
wszystkich. Brawo!

Lipnica: powrót karuzeli

Dzieci znów mogą się bawić! Na placu zabaw 
w Lipnicy dokonano naprawy zestawu zaba-
wowego. W ramach tegorocznego funduszu 
sołeckiego wymieniono siedziska na karu-
zeli, która jest jedną z najbardziej oble-
ganych atrakcji najmłodszych Lipniczan. 
Miejsce spotkań dzieci dodatkowo dopo-
sażono w nową ławkę z oparciem. Koszt 
zadania wyniósł łącznie 1 540 zł i pokryty 
został z budżetu Gminy Wołów. To ważne, 
bo jak mówią, dbając o najmłodszych dbamy 
o naszą przyszłość.

Łososiowice: kolejne atrakcje

„Stowarzyszenie Łośki” po  raz kolejny 
zapewniło swoim podopiecznym atrakcje. 
24 lipca w Łososiowicach odbyły się warsz-
taty przyrodnicze pt „Owady dla dzieci”. 
Oprócz ciekawej prelekcji, dzieci chęt-
nie wzięły udział w grach i zabawach ple-
nerowych oraz warsztatach manualnych. 
To kolejny mały, ale ważny krok w kierunku 
zaprzyjaźnienia się z przyrodą i zaszczepie-
nia w najmłodszych obywatelach szacunku 
do matki natury. Nie zabrakło miłego akcen-
tu w postaci poczęstunku dla prowadzących 
i dzieci. Organizatorami był Zarząd „Stowa-
rzyszenia Łośki” oraz Nadleśnictwo Wołów. 
Gratulujemy pomysłu i świetnej realizacji!

Kolejne warsztaty zorganizowane przez 
„Łośki” – tym razem przygotowano bukiety 
na „Święto Matki Boskiej Zielnej”. Uczest-
nicy spotkania poszerzyli swoją wiedzę 
na temat kwiatów, ziół i zbóż oraz nauczy-
li się wykonywać swoje bukiety i wieńce. 
Organizatorzy zadbali również o miły akcent 
w postaci poczęstunku w czasie prac. Część 
prac wykonanych przez dzieci na warsz-
tatach została wykorzystana do dekora-
cji Kościoła pod wezwaniem Św. Jadwigi 
w Łososiowicach. Gratulujemy pomysłowo-
ści!

4 września w przykościelnej salce odby-
ło się spotkanie, na którym dzieci mogły 
poćwiczyć zdolności manualne przygoto-
wując pierwsze świąteczne ozdoby. Czas jak 
zwykle był dobrze wykorzystany i przede 
wszystkim bardzo produktywny. Stworzo-
ne przez „Łośki” łosie chwytają za serca.

Lubiąż: nowa klimatyzacja

Strażacy z Lubiąża mają powód do zado-
wolenia. W ramach tegorocznego funduszu 
sołeckiego doposażono budynek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w klimatyzację. Zakupiono 2 
sztuki klimatyzatorów ściennych oraz wyko-
nano prace polegające na przebudowie insta-
lacji wentylacyjnej. Zadanie pokryte zostało 
z gminnego budżetu w ramach tegoroczne-
go funduszu sołeckiego. Wysokość tej inwe-
stycji wyniosła 9 000 zł.

Rataje: pracowici mieszkańcy

Kawał dobrej roboty wykonali mieszkań-
cy Rataj. Wykosili boisko, odnowili budy-
nek gospodarczy przy świetlicy, a także 
samodzielnie wymienili siatkę w ogrodze-
niu i to wszystko własnymi rękami. Tak pra-
cowitych mieszkańców wraz z pomysłową 
panią sołtys można jedynie pozazdrościć. 
Już wiemy, że to nie koniec prac pielęgna-
cyjnych w miejscach wspólnych. Będziemy 
jeszcze niejednokrotnie zaglądać do Rataj. 
Do tej pory na materiały przeznaczono 
1 000 zł, co zakupione zostało z budżetu 
Gminy w ramach tegorocznego funduszu 
sołeckiego.

Uskorz Wielki: przywitanie lata

A tak lato przywitali mieszkańcy Uskorza Wiel-
kiego. Wydarzenie zorganizowane przez panią 
sołtys we współpracy z Gminą Wołów było 
naprawdę imponujące. 9 lipca obyły się tam 
warsztaty edukacyjno-przyrodnicze połączo-
ne z animacjami dla najmłodszych. Nie zabra-
kło również atrakcji w postaci dmuchańca czy 
też waty cukrowej. Dla mieszkańców przygo-
towany był poczęstunek w postaci „pajdy chle-
ba od sołtysa”. Swoją cegiełkę dołożyli rów-
nież strażacy z OSP Krzydlina Wielka, którzy 
zorganizowali pokaz strażacki. Dopisała pogo-
da, duża frekwencja i co najważniejsze dobry 
humor, który nie opuścił mieszkańców do póź-
nych godzin wieczornych.

Przygotowania do dożynek

Jak wyglądają przygotowania do dożynek? 
Zarówno w Stęszowie jak i w Proszkowej inicja-
tywę przejęły członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich, które nie tylko kultywują, ale również 
przekazują tradycję młodszym pokoleniom. 
Wyplatanie wieńca jest bardzo czasochłonne, 
wymaga precyzji i dużej pomysłowości. Ale 
wspólne wicie dożynkowych wieńców to nie 
tylko praca, to doskonały czas na integrację. 
Podczas wieczornych spotkań przy wieńcu, 
znajduje się czas na rozmowy, wspomnienia. 
To scala społeczność.

Dlaczego wieniec jest tak ważny? To sym-
bol płodów ziemi, odzwierciedlający wszystkie 
plony, które rodzi ziemia i z których człowiek 
może korzystać. Jest wyrazem dumy i radości 
z zakończonych zbiorów. Wieniec najczęściej 
przybiera formę korony, koła lub warkocza. 
Do podstawy przywiązuje się wygięte w łuk 
gałęzie, które tworzą zakładany kształt. Tak 
wykonaną konstrukcję dekoruje się spleciony-
mi kłosami zboża, owocami, jarzębiną, kwia-
tami, wstążkami i innymi ozdobami.

Stary Wołów: remont świetlicy

Aktywne sołectwa Gminy Wołów
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Rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej 
w Starym Wołowie. Gmina Wołów uzyskała 
wsparcie w ramach konkursu „Odnowa Dol-
nośląskiej Wsi”, który ma na celu wsparcie 
rozwoju obszarów wiejskich i poprawę jako-
ści życia ich mieszkańców. Prace remontowe 
skupiły się na wymianie instalacji elektrycz-
nych i okien oraz na gruntownym remon-
cie toalety. Całkowity koszt realizacji pro-
jektu to 75 999,67 zł, z czego 50% zostanie 
dofinansowane z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego, natomiast 
pozostałe środki zostaną pokryte ze środków 
budżetu Gminy Wołów.

Stęszów: bliżej natury!

Koło Gospodyń wiejskich ze Stęszowa zor-
ganizowało wycieczkę do ogrodu botanicz-
nego Arboretum Wojsławice. Pomysł wyjaz-
du spodobał się mieszkańcom- w wycieczce 
uczestniczyło 20 osób. Ogród w Wojsławi-
cach to obszar 62 ha, w tym 5 ha zabytko-
wego parku, 3 ha bylin, 12 ha sadu starych 
odmian czereśni oraz 42 ha nowych tere-
nów. W arboretum uprawianych jest 585 
rodzajów roślin. Było gdzie pospacerować 
oraz co pooglądać.

Rudno: tu jest cudnie i bardzo 
projektowo

Projekt Stowarzyszenia „W Rudnie jest 
cudnie”. Eko-Naturalni. Jak zrozumieć 
i żyć w przyjaźni z naturą zajął 6. miejsce 
w konkursie NOWEFIO na lata 2021‒2024 
i otrzymał dotację w wysokości 300 tys. zł. 
W ramach Priorytetów 2‒4 edycji 2022 
NOWEFIO organizacje złożyły 2106 ofert. 
Do dofinansowania wybranych zostało 
389 ofert. A Eko-Naturalni z Rudna byli 
w czołówce. Projekt „W Rudnie jest cud-
nie” zgłoszony w  ramach Priorytetu 2 
(Organizacje obywatelskie na rzecz dobra 

wspólnego) zdobył 110,5 na 111 możliwych 
do uzyskania punktów!

Przez trzy lata dzieci z Rudna i okolic będą 
dobrze się bawić i czuć się jak eko-natural-
ni bohaterowie. Przy okazji będą uczyć się, 
jak żyć w zgodzie z naturą. Zaplanowanych 
jest mnóstwo działań. Razem z harcerzami 
dzieci nauczą się jak korzystać z dóbr natu-
ry – lasu, łąki, rzeki. Dowiedzą się jak roz-
bić naturalny obóz, odnaleźć się w terenie, 
a także, w jaki sposób pozyskać w takich 
polowych warunkach wodę i pożywienie. 
Razem z ornitologiem, Krzysztofem Koniecz-
nym, poznają tajemnice błękitnego nieba – 
chmur, wiatru i ptaków. Nauczą się także 
rozróżniać owady, hodować kury, ale i robić 
własne przetwory. Sami zredagują swoją 
książkę kucharską i napiszą przepisy tak, aby 
były zrozumiałe dla innych dzieci.

Uczestnicy projektu założą m.in. swój wła-
sny ogród, w którym będą uprawiać własne 
grządki. Postawią kompostownik i przydo-
mowy kurnik. Stworzą zielnik i mały sad 
z rodzimymi odmianami drzewek owoco-
wych. Projekt trwa trzy lata, więc trzecie-
go roku dzieci zrobią konfitury z owoców 
zebranych ze swoich drzewek.

W Rudnie stanie także Eko-Dziupla – miej-
sce spotkań i warsztatów, a na podrudniań-
skiej łące wyrośnie… tuba leśna. Tuba (nie 
huba!:) to drewniany megafon. Las jest cichy 
i głośny jednocześnie. Głuszy akompaniuje 
muzyka ptaków, spadających liści a drew-
niany megafon wydobywa tę subtelną muzy-
kę. Tuba będzie na tyle duża, by można się 
w niej położyć i wypoczywać.

To nie pierwszy projekt realizowany przez 
prężne rudniańskie stowarzyszenie. Stowa-
rzyszenie „W Rudnie jest cudnie” rozpoczę-
ło działalność w 2017 roku. Na czele stoi 
pani prezes Monika Kwolik, pełna pomysłów 
i niewyczerpalnej energii sołtyska Rudna.

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich NOWEFIO na lata 2021‒2030 jest 
kontynuacją programów rządowych skiero-
wanych do sektora organizacji pozarządo-
wych. Podstawowym celem programu jest 
promocja działalności społecznej, aktywi-
zacja i formowanie postaw obywatelskich. 
Projekty realizowane są w ramach pięciu 
priorytetów: Mikro Inicjatywy, Organiza-
cje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, 
Organizacje obywatelskie w życiu publicz-
nym, Wzmocnienie kompetencji organizacji 
obywatelskich, Pomoc techniczna.

Proszkowa: nowe miejsce 
integracji

Pełną parą ruszyły prace nad budową świetli-
cy w Proszkowej. Ideą powstawania świetlicy 
była ścisła współpraca i wzajemne wsparcie 
między Gminą Wołów, sołtysem, radą sołec-
ką, oraz aktywistami z Proszkowej. Założenie 
się świetnie sprawdziło, a prace nad powsta-
jącym budynkiem nabrały tempa. Kolejny 
rok z rzędu mieszkańcy przeznaczają swój 
fundusz sołecki na zakup niezbędnych mate-
riałów, a sami własnymi rękami budują dla 
siebie miejsce spotkań. W tym roku z budże-
tu Gminy Wołów na poczet nowej świetlicy 
trafiło już 17 971 zł. Gratulujemy i trzyma-
my kciuki za każdy kolejny etap!

Domaszków: duża 
metamorfoza

Domaszków przechodzi dużą metamorfo-
zę. W samym sercu wsi, nieopodal przy-
stanku autobusowego od dłuższego czasu 
trwają prace. Mieszkańcy zakasali rękawy 
i wspólnymi siłami wraz z sołtysem upięk-
szają skwerek w centrum miejscowości. Przy 
współpracy z Gminą Wołów, która przezna-
cza środki swojego budżetu na fundusz sołec-
ki, udało się zakupić sporą część materiałów 
budowlanych oraz roślin. Nieoceniona jest 
jednak siła rąk ludzkich. Mieszkańcy bar-
dzo zaangażowali się w zadanie, poświęca-
jąc swój wolny czas na pracę dla dobra wsi. 
O dalszych efektach z pewnością będzie-
my jeszcze informować. Tymczasem trzy-
mamy mocno kciuki za realizację wszyst-
kich planów!

Miłcz: zmiany na boisku

Boisko w Miłczu zostało doposażone w nowe 
pomieszczenie gospodarcze. W ramach tego-
rocznego funduszu sołeckiego zakupiono sta-
lowy garaż o wymiarach 3x4 m. To kolejna 
inwestycja skierowana w stronę boiska spor-
towego i okolic. To ważne miejsce dla miesz-
kańców. Miłczanie bardzo dbają o ten teren 
rekreacyjny, na którym trenuje i rozgrywa 
mecze drużyna „Sparta Miłcz”- chluba wsi. 

Wartość garażu razem z montażem wynio-
sła 3 200 zł.

Piotroniowice: pożegnanie lata

W pierwszą niedzielę września Piotrono-
wiczanie pożegnali lato. Nie obyło się bez 
animacji dla najmłodszych, dmuchańców, 
waty cukrowej i przepysznych lodów „Twoje 
lody- z miłości do pyszności”. Kolejną atrak-
cją była wizyta policjantów, którzy zapre-
zentowali swój policyjny sprzęt. Impreza 
odbyła się przy wsparciu finansowym Gminy 
Wołów. W ramach funduszu sołeckiego prze-
znaczono na wydarzenie 2 200 zł.

Kolejne duże zadanie 
realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego

W tym roku wymienione zostały stare 
urządzenia zabawowe na placach zabaw. 
Z budżetu Gminy nowe wyposażenie otrzy-
mało 13 sołectw. Wymieniono stare urzą-
dzenia w następujących miejscowościach: 
Uskorz Mały, Tarchalice, Miłcz, Lipnica, Gar-
wół, Mikorzyce, Krzydlina Wielka, Rudno, 
Pełczyn, Straszowice, Mojęcice, Rataje, Krzy-
dlina Mała. Wartość zadania wyniosła łącz-
nie 139 210,00 zł. To kolejny, ważny krok 
do poprawy oferty sportowej i rekreacyj-
nej w podwołowskich miejscowościach. 
Co roku wspólne miejsca spotkań są dopo-
sażane w nowy sprzęt. To mocny dowód 
na to, że problemy i potrzeby dotyczące wsi, 
są równie istotne, jak te które dotyczą mia-
sta. Mieszkańcom miejscowości, których 
place zabaw zostały odświeżone, życzymy 
miłego spędzania czasu na świeżym powie-
trzu i przede wszystkim bezpiecznej zabawy.

Aktywne sołectwa Gminy Wołów
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Społeczność Gminy Wołów wzięła 
czynny udział w Akcji Sprzątanie 
Świata. W trzeci weekend września 
zarówno dzieci jak i dorośli 
zakasali rękawy do pracy.

W dniach 16‒18 września przy-
padał 29. finał ogólnopol-
skiej Akcji Sprzątanie Świata. 

W przedszkolach i szkołach prowa-
dzonych przez Gminę Wołów dzieci 
i młodzież wzięła w niej czynny udział, 
dając przykład obywatelskiej postawy. 
Należy bowiem pamiętać, że śmieci 
pozostawiane w przestrzeni publicz-
nej są wspólne i każdy z nas powinien 
dbać o swoją małą ojczyznę. W pią-
tek 16 września udział w powyższej 
akcji wzięli także pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Wołowie oraz burmistrz 
Dariusz Chmura i wiceburmistrz Jan 
Janas a także prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Wołowie 
Bartosz Granat. Przedstawiamy fotore-
lację z tego wydarzenia.

Akcja Sprzątanie Świata

Tradycją Szkoły Podstawowej 
w Starym Wołowie jest 
aktywny udział uczniów 
w akcji,, Sprzątanie świata”.

Również i w tym roku 14 września 
cała społeczność naszej szkoły 
przystąpiła do 29 akcji,, Sprzątała 

Świat’’.  Akcja „Sprzątanie świata – Pol-
ska” jest wspólną lekcją poszanowania 
środowiska, jak również promowa-
niem ograniczenia wytwarzanych odpa-
dów. Przedsięwzięcie to miało większy 
wymiar, gdyż w praktyce dotyczyło nie 
tylko działań wewnątrzszkolnych, ale 
wyszło poza ich obręb.

W trakcie spotkań edukacyjnych 
w klasach III-VIII i oddziałach przed-
szkolnych uczniowie wykonywali prace 
plastyczne, zdjęcia, które przybliżyły 

problem konieczności dbania o czystość 
naszej Ziemi i segregowania odpadów. 

Każdej klasie wraz z nauczycielem 
sprawującym opiekę nad uczniami 

został przydzielony teren do sprzą-
tania. Z odpadów oczyściliśmy teren 
wokół szkoły, ścieżkę rowerową Stary 
Wołów – Golina, oraz teren wokół 
rotundy w Ośrodku Wypoczynkowym 
na Golinie. Przypomnieliśmy sobie rów-
nież zasady segregacji odpadów i kolo-
ry pojemników. Na górnym korytarzu 
została przygotowana tablica informa-
cyjna. Przedszkolaki z grupy „Pszczółki” 
wykonali plakat zachęcający do segre-
gacji odpadów i ponownego ich wyko-
rzystania.

Mając na uwadze tegoroczne hasło 
szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas 
podjął działania, dzięki którym zmniej-
szymy ilość wytwarzanych tworzyw 

sztucznych. Zmiany zaczynają się 
od małych rzeczy, które w perspekty-
wie czasu wielokrotnie powtarzane stają 
się wielkie. Nienadające się do recyklin-
gu odpady zostały wrzucone do pojem-
nika na odpady zmieszane.

Akcja została zakończona udziałem 
uczniów klas III-VIII w pieczeniu kiełba-
sek na Ośrodku Wypoczynkowy w Goli-
nie. Przedszkolaki oraz klasa pierwsza 
i druga piekli kiełbaski przy ognisku 
zorganizowanym na placu szkolnym. 
Przy wspólnych zabawach ruchowych 
miała miejsce również integracja całej 
społeczności szkolnej.

• Opiekun Akcji Sprzątania 
Świata: Teresa Petryszak

Wszystkie śmieci nasze są
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Piękne, okazałe wieńce 
przygotowane przez sołectwa, 
uroczysta Msza Święta, wesoły 
Turniej Sołtysów oraz występy 
lokalnych zespołów i gwiazdy 
wieczoru Papa D – to wszystko 
złożyło się na niezwykle udane 
wydarzenie, które z pewnością 
będziemy długo wspominać.

Tegoroczne Dożynki Gmin-
ne zostały zorganizowane 
3 września w parku Wołow-

skiego Ośrodka Kultury. Trady-
cyjnie wydarzenie rozpoczęło się 
polową mszą świętą w intencji rol-
ników. Nie zabrakło stoisk i atrak-
cji dla dzieci, w tym darmowych 
dmuchańców.

Wiele emocji wzbudził kon-
kurs na najpiękniejszy wieniec, 
w którym rywalizowało ze sobą 
17 sołectw. Każdy z wieńców oce-
niało jury w składzie: Magdalena 
Małecka- Sielewicz właścicielka 
kwiaciarni „Bukietnik”, Magda-
lena Ziółkowska – właścicielka 
kwiaciarni „Pod Skrzydłami Anio-
ła” oraz Agnieszka Krupa – kierow-
nik Wydziału Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego w Wołowie. 
Trzeba przyznać, że rywalizujące 
ze sobą miejscowości wykazały się 
sporą kreatywnością. Ostatecznie 
konkurs na najpiękniejszy wieniec 
wygrało sołectwo Proszkowa (wie-
niec nr 13). Drugie miejsce zajęło 
sołectwo Piotroniowice, a trzecie 
miejsce zajęło sołectwo Siodłkowi-
ce. Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za zaangażowanie.

Ważnym elementem wieczornej 
części Dożynek Gminnych był kon-
cert zespołu Papa D, podczas które-
go park Wołowskiego Ośrodka Kul-
tury oblegały tłumy mieszkańców. 

Święto plonów i rolników

Podziękowania

Dziękujemy, 
że byliście 
z nami.

Burmistrz Gminy Wołów 
Dariusz Chmura oraz 
Wołowski Ośrodek Kultury 
składają podziękowania 
za pomoc w organizacji 
i miłą współpracę:
Rolnikom z terenu Gminy 
Wołów, Sołectwom Gminy 
Wołów, Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej 
w Wołowie, Przedsiębiorstwu 
Wodno – Kanalizacyjnemu 
w Wołowie, Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji 
w Wołowie, Wydziałowi 
Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Wołowie, 
Wydziałowi Komunikacji 
Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Wołowie, panu 
Krzysztofowi Rzeszowskiemu, 
starościnie Monice Kwolik, 
staroście Bogdanowi 
Czocharze, Wystawcom. 
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Mieszkańcy chwalili się swoją 
kreatywnością, a autorzy 
najlepszych instalacji 
otrzymali beczki, dzięki 
którym mogą zatrzymać 
o 320 litrów deszczówki 
więcej. Osoby wyróżnione 
w konkursie otrzymały 
zestaw gadżetów PWK.

– Jednym z problemów 
w eksploatacji naszej 
s i e c i  k ana l i z a cy j -

nej są nielegalne wpięcia instala-
cji deszczowych. Jesteśmy dalecy 
od nakładania kar finansowych, 
naszym celem jest w pierwszej 
kolejności edukowanie. Na oczysz-
czalnię ścieków w Wołowie wpły-
wa co roku ponad 1 500 000 m3

ścieków, z czego jedynie połowę 
stanowią ścieki komunalne. Pod-
czas gwałtownych zjawisk atmosfe-
rycznych sieć wypełnia się momen-
talnie, zalewając często piwnice, 
tereny prywatne. Szkodzimy sami 
sobie. Woda opadowa jest dla nas 
szczególnie potrzebna także w trak-
cie szuszy. W tym roku byliśmy 
zmuszeni do ograniczenia zużycia 
wody z sieci w ramach napełnia-
nia basenów czy podlewania ogro-
dów – wyjaśnia prezes PWK Rafał 
Borzyński, inicjator kolejnej już 
edycji akcji.

Łap wodę opadową, niech moc będzie z Tobą!
Tegoroczna akcja promocyjna Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów miała na celu 
propagowanie zagospodarowania wód opadowych w ramach swoich gospodarstw domowych.

LISTA ZWYCIĘZCÓW 
NAGRODY GŁÓWNEJ:

Joanna Luchowska

Joanna Polacka

Beata Kopyścinska

NAGRODY POCIESZENIA 
OTRZYMALI: 
Magdalena Bieniek, Aneta 
Grudniewska, Łukasz Kaczmarek, 
Małgorzata Skirzewska, Iwona 
Kasprzak, Ewelina Molińska

Edukacja Regionalna 
trafi  do szkół 
ponadpodstawowych

Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wołowie rozpoczy-
na w bieżącym roku szkolnym 

wdrażanie programu poświęconego 
Edukacji Regionalnej, czyli populary-
zowaniu wiedzy nt. historii naszego 
regionu oraz otaczającej nas przestrze-
ni architektonicznej i przyrodniczej.

W ramach programu organizowa-
ne będą spotkania w szkołach ponad-
podstawowych. Ich celem będzie 
popularyzowanie usystematyzowanej 
wiedzy dotyczącej powyższych zagad-
nień. W przygotowaniu zakresu wie-
dzy oraz formy jej przekazania udział 
biorą m.in.: Grzegorz Bobrowicz (foto-
graf, reżyser, autor licznych wystaw 
fotografi cznych w kraju i za granicą, 
autor kilkunastu książek o przyrodzie 
Polski oraz wielu opracowań nauko-
wych) odpowiedzialny za tematykę 
poświęconą bogactwu przyrodnicze-
mu gminy Wołów oraz Marek Perzyń-
ski (autor książek poświęconych histo-
rii regionu Dolnego Śląska, w tym serii 
„Przewodniki dla dociekliwych”), który 
skupi się na historii Ziemi Wołowskiej. 
W ramach realizowanego programu 
powstaną również materiały eduka-
cyjne, które będą udostępnione szko-
łom oraz wszystkim zainteresowanym 
mieszkańcom – w Miejskiej i Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wołowie.

W sobotę 10 września na terenie 
Stadionu Miejskiego w Wołowie 
grono społeczności Miejskiego 
Klubu Piłkarskiego w Wołowie 
spotkało się by podsumować 
poprzedni sezon piłkarski 
w grupach dziecięcych 
i młodzieżowych oraz spędzić 
aktywnie czas wspólnie 
z rówieśnikami i rodzinami.

Piknik otworzył zastępca Bur-
mistrza Gminy Wołów Jan 
Janas, prezes Przedsiębior-

stwa Wodno – Kanalizacyjnego 
w Wołowie Rafał Borzyński oraz 
prezes Miejskiego Klubu Piłkarskie-
go Robert Sadowski.

Wyróżnienia za sezon 
2021/22 otrzymali:

Grupa Smerf:

• Mikołaj Jasiński, Oliwier Popraw-
ski

Grupa Skrzat:

• Kacper Jarmuszczak, Aleksan-
der Oczek

Grupa Żak

• Marcel Śleboda, Miłosz Jóźwik, 
Aleksander Dawidowicz, Michał 
Rusek

Grupa Orlik:

• Filip Zimnicki, Oliwier Okruszko

Grupa Młodzik:

• Tobiasz Oczek, Jakub Stelmar-
czyk

Trampkarz:

• Bartosz Kudyba, Filip Gacek

Junior Młodszy:

• Hubert Łukaszewski, Oskar Bed-
narz, Maciej Wiąckiewicz, Mateusz 
Szerszeń, Maciej Dziubiński, Mate-
usz Płonka, Igor Partyka, Marcel 
Nowak, Filip Nowak, Jakub Łoziń-
ski, Julian Rutkiewicz, Oliwier 
Jakubczyk, Mateusz Tkaczyk, Nor-
bert Michułka, Filip Poprawski, 
Łukasz Grzyb, Grzegorz Morawski, 
Dawid Kurantowicz, Michał War-
pas, Kacper Rodak.

Piłkarski Piknik Rodzinny MKP Wołów
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W ubiegłym roku była to nie 
tylko aktywizacja terenu basenu 
miejskiego w Wołowie, ale także 
szereg wydarzeń sportowych, 
kulturalnych oraz atrakcji 
przygotowanych dla mieszkańców. 
Tak, jak przy poprzedniej edycji 
do projektu zaproszone zostały 
kluby sportowe i stowarzyszenia 
działające na terenie naszej gminy. 
W ramach „Aktywnego Wołowa” 
organizowane były zawody 
sportowe, szkolenia, pikniki 
rodzinne, pokazy stowarzyszeń, 
kino plenerowe, koncerty 
oraz wiele innych wydarzeń 
mających na celu aktywizację 
mieszkańców naszej gminy.

W tym roku oferta skierowa-
na była do wszystkich grup 
wiekowych od małych dzie-

ci po seniorów. Bardzo dużym zain-
teresowaniem cieszyły się półkolo-
nie gminne zorganizowane przez 
Wołowski Ośrodek Kultury. Półko-
lonie gminne to 5 turnusów, 275 
uczestników, ponad 150 godzin zajęć 
sportowych, 250 godzin warsztatów 
tematycznych 155 godzin anima-
cji, gier i zabaw na basenie. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się 
wycieczki całodniowe w ramach 
półkolonii do wielu miejsc na tere-
nie Dolnego Śląska. Dzieci odwie-
dziły między innymi Loopy’s World 
Wrocław, Stadniny koni Inglotów-
ka w Dębnie, Centrum edukacyjno-
-turystyczne NATURUM w Rudzie 
Sułowskiej oraz Parku Linowego 
i Mini ZOO w Lubinie.

W ramach „Aktywnego Wołowa” 
lokalne kluby sportowe i stowarzy-
szenia, a także mieszkańcy – lokal-
ni miłośnicy sportu zorganizowali 
wiele wydarzeń sportowych m.in. 
turniej koszykówki 3x3, Grand Prix 
siatkówki plażowej o Puchar Burmi-
strza Gminy Wołów, turniej dwójek 
na dwójce – turniej piłkarski dla dzie-
ci, szereg bezpłatnych zajęć sporto-
wych związanych ze sztukami walki 
oraz innymi dziedzinami sportu.

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się akcja pod nazwą Rodzinna nie-
dziela „Sport to zdrowie! ”, w której 
udział brały stowarzyszenia i kluby 
sportowe z terenu gminy Wołów – 
Wołowski Klub Karate Kyokushin-
kai, Wołowski Klub Bokserski, Wołów 
Biega, Miejski Klub Piłkarski w Woło-
wie oraz Studio Balans, które poprzez 
piękne pokazy, zabawę i wspólnie 
promowały aktywność sportową.

Projekt „Aktywny Wołów” to nie 
tylko wydarzenia sportowe, ale sze-
reg wydarzeń kulturalnych. Pod-
czas wakacji zorganizowanych 
zostało 6 koncertów w rożnych 
lokalizacjach. W parku Wołowskie-
go Ośrodka Kultury zagrał zespól 
„Follow Rivers” w rockowym reper-
tuarze, a na terenie basenu w barze 
„Kotwica” zespół „Szkocka Trupa” 
grający szanty. Na terenie basenu 
odbyła się również biesiada z ogni-
skiem z muzyką w tle, na której 

mieszkańcy wspólnie śpiewali przy 
akompaniamencie gitar akustycz-
nych. Miejska i Gminna Bibliote-
ka w Wołowie zorganizowała IV 
edycję Wołowskich Dni Japonii, 
która po wymuszonej przerwie wró-
ciła na mapę kulturalnych wyda-
rzeń Wołowa. Tegoroczna edycja, 
podobnie jak poprzednie, rozpo-
częła się tematyką mieczy i zwią-
zanych z nimi tradycjami. Pojawi-
ły się także wydarzenia poświęcone 
kulturze i społeczeństwu, a kwinte-
sencją tych tematów było spotka-
nie z Karoliną Bednarz – autorką 
książki „Kwiaty w pudełku. Japonia 
oczami kobiet”. Wsparła nas wro-
cławska księgarnia Tajne Komplety 

i była obecna przez całe wydarze-
nie razem ze swoim Book Truckiem 
– Mobilną Księgarnią Tajnych Kom-
pletów.

Jak co roku nie zabrakło atrak-
cji dla najmłodszych, którzy mogli 
poznać japońskie bajki i legendy opo-
wiadane przez Grzegorza Żaka.

Warto również wspomnieć o „Olim-
piadzie dobrego rocznika” zorganizo-
wanej przez Eugeniusza Stańczaka – 
pełnomocnika Burmistrza do spraw 
Polityki Senioralnej. Głównym celem 
olimpiady była integracja między-
pokoleniowa oraz zainteresowanie 
ruchem i ćwiczenie umysłu poprzez 
rożnego rodzaju łamigłówki oraz 
zagadki dla całych rodzin.

Główną nagrodą w letniej olim-
piadzie był rower o wartości 2000 zł 
który wygrał pan Jerzy Karczew-
ski z Łazarzowic – członek Ludowe-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Warzęgowie.

Ogromne podziękowania dla 
wszystkich klubów, stowarzyszeń, 
organizatorów zawodów sportowych 
za wspólne wydarzenia pod hasłem 
„Aktywny Wołów”.
• Miejsko-Gminny Ludowy Klubu 
Sportowy „Wiatr” Wołów

• Wołowski i Dolnobrzeski 
Klub Karate Kyokushinkai,

• Wołowski Klub Bokserski 
„Champion”,

• Studio Balans Wołów,

• DS Team Wołow,

• Miejski Klub Piłkarski w Wołowie,

• Karate Goju Ryu Petro Team,

• Wołowski Klub Karate 
Goju Ryu Piotr Rorbach,

• USG Osir Wołów,

• Wołów Biega,

• Wołowski Ośrodek kultury,

• Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna,

• Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Wołowie,

• Marek Zimnicki, Jacek Iłowski 
– turniej koszykówki 3x3,

• Piotr Rewak – Grand Prix 
siatkówki plażowej,

• Piotr Hryszkiewicz – turniej 
„dwójek” na „dwójce”.

Kolejny rok z projektem „Aktywny Wołów”
W 2021 roku na terenie Gminy Wołów ruszył projekt pod nazwą „Aktywny Wołów”, 
który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
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W dniach 2-4 września w Oleśnicy 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
Modeli Kartonowych wraz 
z Grand Prix „Małego Modelarza” 
oraz XXXXI Międzynarodowy 
Konkurs Modeli Redukcyjnych.

W ołów reprezentowało 8 mode-
larzy w klasie senior, junior 
oraz młodzik. W składzie 

Wołowa startował również młodzik 
Gion z Niemiec, który spędza waka-
cje w Polsce uczestnicząc w zajęciach 
w naszym Klubie.

Łącznie zdobyliśmy 6 medali: 2 
złote, 2 srebrne i 2 brązowe. Po raz 
pierwszy pokazaliśmy w konkursie 

nasz program „Zaczarowany Świat 
Baśni w Krainie Fantazji”. Maja i Sara 
zdobyły srebrny i brązowy medal. 
Gion za zbudowaną makietę Stacji 
Kosmicznej na Marsie zdobył złoty 
medal. Klaudia, która startowała 
po raz drugi otrzymała złoty medal 
za wykonanie dwóch plansz oraz 
umiejętności planowania i wyobraź-
ni. W konkursie wzięło udział 101 
modelarzy, a o medale walczyło 275 
modeli.

Klub modelarski „Skorpion” mimo 
przerw w obecności podczas konkur-
sów, otrzymał bardzo dobre wyniki 
i nadal jest w pierwszej szóstce klu-
bów w Polsce.

• Klub Modelarski „Skorpion”

Powrót z medalami

W ramach działalności filii 
bibliotecznej w Starym 
Wołowie i we współpracy 
ze Szkołą Podstawową 
im. Kornela Makuszyńskiego 
oraz społecznością Starego 
Wołowa trwają prace nt. 
monografii poświęconej 
tej miejscowości.

Jest to pierwsze tego rodzaju 
przedsięwzięcie, gdyż skupia 
się wyłącznie na historii lokal-

nej, która jest wyjątkowo bogata 
i mogłaby wiele osób zaskoczyć, 
ponieważ Stary Wołów, podobnie 
jak Wołów, ma swoje mity i legen-
dy, a jego granice sięgały kiedyś 
znacznie dalej niż obecnie.

Dotychczas odbyło się już kilka 
spotkań, na których ustalony został 
zakres prowadzonych prac i osta-
teczny kształt publikacji. W obecnej 
chwili zbierane są pamiątki, zdjęcia 
oraz wspomnienia. Każdy zaintereso-
wany może zgłosić się do mieszczącej 
się na terenie szkoły fi lii bibliotecznej 
lub wziąć udział w spotkaniu robo-
czym. W trakcie spotkania będzie 
możliwość zapoznania się z założe-
niami projektu, a także przekazanie 
do zeskanowania i opisania zdjęć lub 
innych pamiątek. Skanowanie odbę-
dzie się na miejscu.

Zakończenie prac i wydanie mono-
grafi i planowanie jest na połowę 2023 
roku. Wtedy też przyjdzie czas na roz-
poczęcie przygotowań do stworzenia 
monografi i kolejnej miejscowości.

Stary Wołów 
będzie miał swoją 
monografi ę

W dyskusji, którą 
zorganizowali Dariusz Chmura 
– burmistrz Gminy Wołów 
oraz Rafał Zając – dyrektor 
biblioteki, wzięli udział 
przedstawiciele Centrum 
Historii Zajezdnia/Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość” oraz 
przedstawiciele lokalnych 
środowisk zajmujących się 
różnymi aspektami historii 
Ziemi Wołowskiej. Wśród nich 
były osoby związane 
m.in. ze Stowarzyszeniem 
Lubiąż, Stowarzyszeniem 
Historii Wołowa.

Rafał Zając – dyrektor biblio-
teki podkreśla, że naszym 
celem jest zinstytucjonali-

zowanie procesu tworzenia Izby 
Pamięci już od samego począt-
ku, gdyż mamy świadomość wagi 
przedsięwzięcia i jego roli spo-
łecznej, a nasza lokalna społecz-
ność ma różne doświadczenia zwią-
zane podobnymi inicjatywami. 
Od 1976 r. mieliśmy już muzeum, 

które przestało istnieć w 1992 r., 
a pozostałe po nim zbiory zostały 
niestety rozproszone. Właśnie dla-
tego podjęliśmy współpracę z wro-
cławskim Centrum Historii Zajezd-
nia/Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
i razem będziemy realizować kolej-
ne etapy tworzenia Wołowskiej 
Izby Pamięci.

Pierwszym etapem przygotowań 
do utworzenia Izby Pamięci jest 
realizacja aktywności komunika-
cyjnej, która skupia się na kon-
sultacjach i promowaniu tej idei, 
a także zdobyciu wiedzy nt. ocze-
kiwań społeczności oraz jej stanu 
wiedzy nt. historii, także najnow-
szej.

Prace nad Wołowską 
Izbą Pamięci
W jaki sposób przymierzyć się do utworzenia Izby Pamięci? 
To było hasło przewodnie spotkania roboczego, które 
odbyło się w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej.

Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców dostosowała 
swoje godziny działalności 
i otwarta jest także w soboty 
w godzinach 9:00-14:00.

Krok ten jest odpowiedzią na suge-
stie Wołowian, którzy w tygo-
dniu mają utrudniony dostęp 

do biblioteki i najłatwiej im wygo-
spodarować kilka chwil w soboty. 
Sobotni dostęp do biblioteki dotyczy 
wszystkich działów: Działu Dla Dzieci 
i Młodzieży, Działu Multimedialnego 

z nowościami na DVD, audiobooka-
mi, płytami winylowymi oraz płyta-
mi CD. Otwarty jest także Dział dla 
Dorosłych wraz z czytelnią, w której 
dostępna jest aktualna prasa.

Biblioteka czynna 
także w soboty
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Defi brylator w Warzęgowie

W Szkole Podstawowej w Warzę-
gowie został zainstalowa-
ny defibrylator. Wszystko 

to za sprawą złożonego przez Gminę 
Wołów wniosku w projekcie „Energia 

dla serca – wspieramy rozwój ratownic-
twa obywatelskiego”, którego organi-
zatorem jest Fundacja „Dobra Energia 
– Fundacja PKP Emergetyka”. 15 wrze-
śnia odbyło się szkolenie z pierwszej 

pomocy z użyciem defi brylatora. Udział 
wzięły w nim dzieci – uczniowie klas 7. 
i 8., nauczyciele oraz rodzice – miesz-
kańcy Warzęgowa i okolic (3 grupy 
szkoleniowe).

Laboratoria Przyszłości 
to inicjatywa edukacyjna 
realizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, której 
celem jest wsparcie wszystkich 
szkół podstawowych w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji 
przyszłości z tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka).

W ramach realizacji zadania 
Gmina Wołów otrzymała 479 
900 zł, które zostanie prze-

znaczone na zakup wyposażenia tech-
nicznego potrzebnego w kształtowaniu 
i rozwijaniu umiejętności manualnych 
i technicznych, umiejętności samodziel-
nego i krytycznego myślenia, zdolno-
ści myślenia matematycznego oraz 
umiejętności w zakresie nauk przy-
rodniczych, technologii i inżynierii, 
stosowania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych, jak również pracy 
zespołowej, dobrej organizacji i dbania 
o porządek na stanowisku pracy oraz 
radzenia sobie w życiu codziennym.

Dofi nansowanie poszczególnych 
szkół w ramach inicjatywy 
edukacyjnej MEiN we współpracy 
z Centrum GovTech.

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt 
Lwowskich w Wołowie – 152 400,00 zł

• Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Powstańców Śląskich 
w Wołowie – 147 300,00 zł

• Szkoła Podstawowa im. Jana 
Paw  ła II w Lubiążu – 60 000,00 zł

• Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Starym 
Wołowie – 60 000,00 zł

• Szkoła Podstawowa w Krzydlinie 
Wielkiej – 30 000,00 zł

• Szkoła Podstawowa 
w Warzęgowie – 30 000,00 zł

We wrześniu w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Powstańców Śląskich w Woło-
wie ruszyły zajęcia z programu Labora-
toria Przyszłości. W ramach rządowego 

projektu nauczyciele przeprowadzili 13 
godzin zajęć dla uczniów klas 4‒8. Pro-
wadzący i uczestnicy projektu pozna-
wali możliwości zakupionego sprzętu, 
korzystali z pracowni plastyczno – tech-
nicznej i doposażonej kuchni szkolnej. 
Uczniowie mieli okazję poznać różne 
zawody przyszłości. Usamodzielniać się 
kulinarnie oraz tworzyć na zajęciach 
plastycznych, technicznych, uczestni-
czyć w kreatywnych zabawach z kloc-
kami Lego Gigo. W ramach projektu 
odbyły się zajęcia z kompetencji emo-
cjonalno – społecznych, których tema-
tem było „JAK MÓWIĆ NIE – TRUDNA 
SZTUKA ODMAWIANIA”. Zakupiony 
sprzęt multimedialny służy nam pod-
czas wrześniowego Tygodnia Sportu 
oraz Tanecznych przerw.

Laboratoria Przyszłości w naszych szkołach
Wszystkie szkoły z gminy Wołów realizują inicjatywę edukacyjna pod nazwą Laboratoria Przyszłości. 




