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Gmina Wołów otrzymała aż 45 milionów 
złotych dofinansowania na dwie 
najważniejsze inwestycje związane 
z poprawą komunikacji w mieście. 

R ozpoczął się trzeci etap przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 338 w Woło-
wie. Miasto, z okazji rozpoczęcia 

prac odwiedził Cezary Przybylski, marsza-
łek Województwa Dolnośląskiego, które 
na to zadanie przekazało 25 milionów 
złotych.

Z kolei dzięki dofinansowaniu w kwo-
cie 20 milionów złotych z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych nasza gmina 
wybuduje wiadukt kolejowy wraz ze Śród-
miejskim Obejściem Wołowa.

Kolejne 5 milionów złotych trafiło 
do naszego budżetu w ramach dofinan-
sowania na wymianę blisko 2 300 opraw 
oświetlenia ulicznego w całej gminie.

G Str. 8, 9, 12-13

Rekordowe inwestycje: 
50 milionów na drogi i oświetlenie
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R zeczywistość, w której 
obecnie funkcjonujemy 
na co dzień znacznie różni 

się od tej jeszcze sprzed kilku lat. 
Epidemia koronawirusa stała się 
wyzwaniem dla mieszkańców, ale 
i dla samorządu Gminy Wołów. 
Nasze działania w ubiegłym roku 
były skupione głównie wokół 
walki z COVID-19. Powołany prze-
ze mnie sztab kryzysowy pracu-
je nieprzerwanie od marca ubie-
głego roku, kiedy to pojawiły się 
pierwsze informacje o zakażeniach 
koronawirusem na terenie Dolnego 
Śląska. Od tamtej pory przeprowa-
dziliśmy szereg działań wspiera-
jących lokalną społeczność. Zale-
żało nam, by nasi mieszkańcy nie 
czuli się sami w obliczu zagroże-
nia – szczególnie osoby starsze, 
które aktualnie mogą nadal korzy-
stać m.in. ze wsparcia wolontariu-
szy i psychologa. 

Mimo nowej, trudnej rzeczy-
wistości w dalszym ciągu reali-
zujemy przedsięwzięcia nakiero-
wane na polepszenie warunków 
życia naszych mieszkańców. 
Przywitaliśmy rok 2021 z opty-
mizmem. Przed nami kolejne, 
istotne dla miasta oraz gminy 
inwestycje i programy. Naszym 
priorytetem nadal są inwesty-
cje związane z infrastrukturą 
drogową, stąd długo oczekiwa-
na przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 338 w Wołowie, jak rów-
nież prace nad budową wiaduktu 
kolejowego. Pierwsza z wymie-
nionych inwestycji jest najwięk-
szym przedsięwzięciem związa-
nym z infrastrukturą drogową 
w historii Gminy Wołów. War-
tość wszystkich etapów tego 
zadania to blisko 46 milionów 
złotych – to cztery razy tyle ile 

jeszcze dekadę temu wynosił 
całoroczny budżet inwestycyjny 
naszej gminy! Powyższe zada-
nie to przykład dobrej współpra-
cy z samorządem Województwa 
Dolnośląskiego, które partycypu-
je w kosztach zadania i dofinan-
sowało wszystkie trzy etapy prze-
budowy w kwocie aż 25 milionów 
złotych. 

Oprócz zadań infrastruktural-
nych realizujemy również projekty 
społeczne. I tak niebawem każdy 
senior bądź osoba niepełnospraw-
na z terenu Gminy Wołów będzie 
mogła skorzystać z darmowego 
transportu door-to-door. Dzięki 
temu osoby potrzebujące z terenu 
Gminy Wołów będą miały lepszy 
dostęp do usług społecznych i lecz-
nictwa. Jesteśmy jedną z ośmiu 
gmin z terenu Dolnego Śląska, 
która otrzymała dofinansowanie 
na powyższe zadanie. Kolejnym, 
istotnym przedsięwzięciem doty-
czącym naszej lokalnej społeczno-
ści jest projekt e-usług realizowa-
ny wspólnie z Gminą Paszowice. 
Dzięki powstaniu Elektronicznego 
Biura Obsługi Mieszkańca każdy 
mieszkaniec Gminy Wołów może 
w każdym miejscu i o każdej porze 
skorzystać z pakietu usług nasze-
go samorządu bez konieczności 
udawania się osobiście do urzę-
du. Wymienione działania Gminy 
Wołów to tylko kilka z wielu, które 
realizujemy wspólnie z naszymi 
jednostkami – Wołowskim Ośrod-
kiem Kultury, Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Wołowie, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej. Przed nami sezon letni, który 
od zawsze kojarzy się nam z wyda-
rzeniami kulturalnymi i sporto-
wymi, w tym organizowanymi 
co roku Dniami Wołowa. Niestety 
epidemia i obowiązujące obostrze-
nia ograniczają w znacznym stop-
niu organizację takich wydarzeń. 
W zamian przygotowaliśmy dzia-
łania pod nazwą Aktywny Wołów, 
które stanowią ofertę wakacyjną 
skierowaną do wszystkich miesz-
kańców. 

Mam nadzieję, że informacje 
przekazane Państwu w powyż-
szej publikacji przybliżą realizo-
wane przez naszą gminę działania.

• Dariusz Chmura 
Burmistrz Gminy Wołów

Drodzy czytelnicy
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Trwa cykl spotkań z mieszkańcami
Burmistrz Dariusz Chmura wraz z wiceburmistrzem Janem Janasem 
rozpoczęli cykl spotkań w miejscowościach Gminy Wołów

Pierwsze ze spotkań odbyło 
się w Lubiążu. Włodarze 
wspólnie z radnym Rady 
Miejskiej w Wołowie Marianem 
Szpakiem oraz radnym powiatu 
wołowskiego Maciejem Nejmanem 
wizytowali Zespół Szkół 
Publicznych w Lubiążu, Wiejski 
Ośrodek Zdrowia w Lubiążu 
oraz Dom Kultury. Na spotkaniu 
z radą sołecką omawiali temat 
realizowanych inwestycji: 
modernizacji Wiejskiego Ośrodka 
Zdrowia, izolacji oraz odwodnienia 
przedszkola, jak również 
planowanych zadań dotyczących 
turystyki: dokończenia ścieżki 
rowerowej Wołów – Lubiąż oraz 
budowy mariny turystycznej. 
Obie inwestycje mają kosztować 
łącznie ponad 6 milionów złotych.

W trakcie spotkania z przedsta-
wicielami lubiąskiego koła 
Związku Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów włodarze rozma-
wiali na temat obchodów 50-lecia 
powstania ich organizacji. Rocznica 
ta przypadała w ubiegłym roku, jed-
nakże ze względu na sytuację epide-
miologiczną nie mogły się one odbyć. 
Mamy nadzieję, że uda się je wspólnie 
zorganizować w roku 2021. 

Kolejne ze spotkań odbyło się 
w Warzęgowie. W spotkaniu brał 
udział burmistrz Dariusz Chmura, 
wiceburmistrz Jan Janas i radny 
Rady Miejskiej w Wołowie Krzysz-
tof Mucha. W tej miejscowości Gmina 
Wołów sfinansuje budowę remizy 
strażackiej. Jej koszt ma wynieść 
około 250 000 zł. Omawiany był 
również temat budowy parkingu 
przy Szkole Podstawowej im. Kró-
lowej Jadwigi. Niedawno w Warzę-
gowie zakończył się pierwszy etap 
budowy chodnika przy drodze woje-
wódzkiej nr 339. Zadanie to wyko-
nywał na zlecenie Gminy Wołów 
Zakład Robót Drogowych Mostowych 

i Ogólnobudowlanych ZADROBUD II 
z Wołowa. Łączna kwota inwestycji 
to 293 865,55 zł. Inwestycja z pew-
nością zwiększy bezpieczeństwo 
mieszkańców miejscowości. W pla-
nach jest realizacja drugiego etapu 
zadania.

Z kolei w Krzydlinie Wielkiej 
włodarze wspólnie z radnym Rady 
Miejskiej w Wołowie Krzysztofem 
Rzeszowskim wizytowali Szkołę 
Podstawową im. Janusza Korcza-
ka, a także spotkali się z sołtysem, 
Radą Sołecką oraz Ochotniczą Strażą 
Pożarną. Na spotkaniu z radą sołecką 
omawiali bieżące sprawy mieszkań-
ców, a także tematy realizowanych 
inwestycji. Podczas potkania prezes 

Przedsiębiorstwa Wodno-Kanaliza-
cyjnego w Wołowie Rafał Borzyń-
ski przedstawił kwestie przyłącze-
nia domostw do nowo wybudowanej 
kanalizacji w ramach zrealizowanego 
projektu PWK Wołów. Rada sołecka 
poruszyła także temat przeniesienia 
oddziału wewnętrznego z Wołowa 
do Brzegu Dolnego. Mieszkańcy Krzy-
dliny Wielkiej wyrazili swoje zanie-
pokojenie i czekają na dalszy rozwój 
sytuacji.

Podczas rozmowy z ochotniczą stra-
żą pożarną poruszono kwestie zaku-
pu nowego wozu strażackiego, a także 
udrożnienia zarastającej drogi prze-
ciwpożarowej na odcinku 4 km mię-
dzy Krzydliną Wielką, a Lubiążem.

Spotkanie w Warzęgowie

Spotkanie w Lubiążu

Spotkanie w Krzydlinie Wielkiej
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Pomoc seniorom w trakcie pandemiiWspólnie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Wołowie prowadzimy 
działania wspierające seniorów 
w trakcie pandemii COVID-
19. Zachęcamy wszystkie 
osoby potrzebujące z terenu 
Gminy Wołów o kontakt.

Telefon Życzliwości

Telefon Życzliwości to inicjatywa, 
która ma na celu wsparcie senio-
rów, szczególnie osób samotnych. 
Codziennie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 9:00 do 16:00 
dostępny jest Pełnomocnik Burmi-
strza ds. Polityki Senioralnej, który 

Gmina wybuduje dom dla pogorzelcówPogorzelcy z Lubiąża, 
którzy w ubiegłym miesiącu 
w tragicznych okolicznościach 
stracili dach nad głową, 
zamieszkają w nowym domu. 
Gmina Wołów sfinansuje 
budowę bloku komunalnego 
za 1,5 mln złotych.

W iększość radnych Rady Miej-
skiej w Wołowie przychyliła 
się do inicjatywy burmistrza 

Dariusza Chmury, by wyodręb-
nić w budżecie gminy kwotę 
1 500 000 zł na wybudowanie bloku 
komunalnego w Lubiążu. Za zmiana-
mi w budżecie gminy zagłosowało 
trzynastu radnych: Janusz Czarnow-

ski, Małgorzata Hermaszewska, Bar-
bara Jagodzińska, Marcin Malinow-
ski, Marta Mosiek, Krzysztof Mucha, 
Waldemar Rutowicz, Krzysztof Rze-
szowski, Wiesława Sawa, Robert Stę-
pień, Marian Szpak, Jan Tomków, 
Janusz Wygoda. Od głosu wstrzy-
mało się ośmioro radnych: Zenon 
Bujacz, Łukasz Ciołek, Paweł Czar-
ny, Agnieszka Łukaszewska, Krysty-
na Paszkowska, Grażyna Racka, Emi-
lia Świątek, Grzegorz Tymczyszyn.

– Nie przypominam sobie więk-
szej tragedii na terenie naszej gminy 
– komentuje Dariusz Chmura, bur-
mistrz Gminy Wołów. – W jednym 
momencie dach nad głową straci-
ło dwadzieścia osób, które wyszły 
z mieszkań tak, jak stały i pozo-
stawiły w płonącym budynku swój 
cały dobytek. Tym bardziej uwa-
żam, że w takich chwilach my, 

jako samorząd, jesteśmy od tego, 
by pomagać. Rodziny poszkodo-
wane w pożarze nie będą pozosta-
wione same sobie. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wołowie jest 
z nimi w stałym kontakcie. Chciał-
bym z tego miejsca podziękować 
wszystkim radnym, którzy zagło-
sowali za potrzebnymi zmianami 
w budżecie Gminy Wołów. Jako 
samorządowcy mamy bowiem spo-
łeczną odpowiedzialność udziela-
nia wsparcia naszym mieszkańcom 
w tak trudnych chwilach.

– Wydarzyła się tragedia i wspar-
cie w takich przypadkach nie 
powinno podlegać żadnej dyskusji 
– komentuje Jan Tomków, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Wołowie. – 
Jesteśmy od tego, by pomagać. Jako 
radni zorganizowaliśmy swoją zbiór-
kę pieniędzy na rzecz pogorzelców.

Budynek jest  
nie do zamieszkania

Tragedia, która wydarzyła się w Lubią-
żu wstrząsnęła społecznością Gminy 
Wołów. W wyniku pożaru, do które-
go doszło w nocy z 11 na 12 marca, 
śmierć poniosła kobieta – lokatorka 
budynku mieszkalnego w Lubiążu. 
Zabytkowy obiekt przy Placu Klasztor-
nym należy do Fundacji Lubiąż. Straty 

Pogorzelcy mieli niewiele czasu na ewakuację

PoDzięKoWANiA

Składamy szczególne 
podziękowania dla biorących 
udział w akcji Strażaków 
oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych za zaangażowanie 
i wielogodzinną pracę. Serdeczne 
podziękowania wszystkim 
służbom biorącym udział w akcji 
ratowania ludzi i ich mienia.

BANK SPółDziElCzY 
W ŻmiGRoDziE, oDDziAł 
W WołoWiE uDoSTęPNił 
BEzPłATNiE SWóJ NumER 
konta na RzeCz 
PoSzKoDoWANYCh:

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie, 
Oddział w Wołowie
rachunek bankowy nr 46 9598 
0007 0200 2021 2002 0001

Akcja ratowniczo – gaśnicza trwała wiele godzin

spowodowane przez ogień są ogromne. 
Spłonął dach i poddasze, a reszta kon-
dygnacji została zalana wodą. Akcja 
ratowniczo – gaśnicza trwała blisko 
12 godzin. Wiemy już, że budynek nie 
nadaje się do zamieszkania.

– Mieliśmy tylko dwadzieścia minut 
na wyjście – opowiadali po pożarze 
pogorzelcy z Lubiąża. – Tam, gdzie stały 
łóżka dzieci, teraz leży gruz.

Dom straciło 10 rodzin. Część poszko-
dowanych skorzystała z pomocy gminy, 
która zapewniła im pobyt w Centrum 
Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej. 
Obecnie większość osób znalazła już 

tymczasowe miejsce zamieszkania. 
Mieszkańcy naszej gminy szybko zmo-
bilizowali się, by pomóc poszkodowa-
nym. Strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzydlinie Wielkiej koor-
dynowali zbiórkę darów, do których tra-
fiły przedmioty od mieszkańców Krzy-
dliny Wielkiej, Domaszkowa, Mojęcic, 
Wyszęcic, Raszówki. Dary były zbierane 
także w sklepie spożywczym w Krzydli-
nie Wielkiej i Domu Kultury w Lubiążu.

chętnie podzieli się wiedzą, życz-
liwością w trudnych sytuacjach 
życiowych. W działaniu wspierają 
go pracownicy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Woło-
wie, pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Wołowie, psycholodzy oraz 
prawnicy. Jeśli potrzebujecie poroz-
mawiać z przyjazną osobą, ocze-
kujecie pomocy w rozwiązywaniu 
problemów prawnych, socjalnych 
oraz wielu innych sprawach prosi-
my o kontakt. Na pewno wesprzemy 
Was w tych trudnych dla wszyst-
kich czasach.
• Kontakt: tel. 690 002 800

Bank Życzliwości 
Gminy Wołów/Centrum 
Wsparcia Osób Starszych 
i Potrzebujących

Od momentu wybuchu pandemii 
COVID-19 nieustannie wspieramy 
seniorów w zakresie ich codzienne-
go funkcjonowania. Od 15 marca 
2020 działa Bank Życzliwości Gminy 
Wołów, który z czasem został prze-
kształcony w Centrum Wsparcia Osób 
Starszych i Potrzebujących.

Gromadzimy osoby (wolontariu-
szy), które świadczą pomoc seniorom, 
osobom niepełnosprawnym i będącym 

w kwarantannie w zakresie: robienia 
zakupów, wyprowadzania zwierząt, 
pomoc w dostarczaniu leków, wyja-
śniania i poszukiwania rozwiązań dnia 
codziennego seniorów.
• Kontakt: tel. 690 002 800

Koperty Życia

Koperta Życia to akcja, do której nasza 
Gmina przystąpiła w 2019 roku. Wów-
czas wydaliśmy naszym mieszkańcom 
ponad 1 000 kopert. Do udziału w niej 
zachęcają lekarze i pracownicy pogo-
towia ratunkowego. Skierowana jest 
do osób przewlekle chorych, starszych, 

samotnych i polega na umieszczeniu 
w specjalnie przygotowanych koper-
tach najważniejszych informacji o sta-
nie zdrowia, przyjmowanych lekach, 
alergiach na leki, kontaktach do naj-
bliższych, danych osobowych, w tym 
nr PESEL. Pakiet z takimi informa-
cjami powinien być przechowywany 
w lodówce, czyli miejscu, które jest 
prawie w każdym domu i zarazem 
jest łatwo dostępne. Informację zawar-
te w kopercie posłużą ratownikom 
medycznym oraz lekarzom na szybką 
reakcję oraz pomoc chorym.
• W celu pozyskania Koperty Życia 
prosimy o kontakt z Panem Eugeniu-
szem Stańczakiem – Pełnomocnikiem 
Burmistrza ds. Polityki Senioralnej, 
tel.: 71 319 13 30.

Budowa domu  
i zbiórka publiczna

Blok komunalny ma powstać na dział-
ce należącej do gminy. Nasz samo-
rząd sfinansuje budowę budynku 
w stanie deweloperskim. Został rów-
nież zawiązany komitet społeczny 
pod nazwą „Pomoc Pogorzelcom”. 
Komitet ściśle współpracuje z Gminą 
Wołów. Jego celem jest prowadzenie 
zbiórki publicznej. Środki pozyskane 
od darczyńców przeznaczone zosta-
ną na pomoc w wykończeniu i wypo-
sażeniu mieszkań. W skład komitetu 
weszli lubiąscy radni: Maciej Nejman 
i Zbigniew Posacki – radni powiatowi, 
Waldemar Rutowicz i Marian Szpak – 
radni Gminy Wołów.

Zachęcamy wszystkie osoby, które 
chciałyby pomóc, o kontakt z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Wołowie. Szczegółowe informacje 
pod numerami telefonu:

Tel. kontaktowy moPS:
506543316
517823676
Pieniądze można również wpła-

cać za pomocą portalu zrzutka.pl:  
https://zrzutka.pl/9zrjts

Radni Marian Szpak, Maciej Nejman, Waldemar Rutowicz i Zbigniew Posacki koordynują 

zbiórkę funduszy dla pogorzelców. Dom Kultury w Lubiążu zbiera dary od mieszkańców

Tak wygląda budynek po pożarze
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zasady przyjmowania klientów urzędu
W wyniku wprowadzonych restrykcji na terenie całego kraju związanych 
ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19 wprowadziliśmy zmiany 
dotyczące przyjmowania klientów w Urzędzie Miejskim w Wołowie

Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Wołowie pracują jak dotychczas, 
tj. stacjonarnie i codziennie 
są do dyspozycji naszych 
mieszkańców pod załączonymi 
do artykułu numerami telefonu. 
Ze względu na restrykcje związane 
z COVID-19 ograniczyliśmy 
możliwość przemieszczania się 
klientów po urzędzie, wyznaczając 
strefę przyjęć interesantów, która 
znajduje się przy głównym wejściu 
urzędu – Punkt Obsługi Klienta. 
Wejście do Urzędu Miejskiego 
w Wołowie możliwe jest 
wyłącznie poprzez główne drzwi 
budynku, na których znajduje się 
wykaz numerów telefonu oraz 
skrzynka na korespondencję. 
Na wizytę w urzędzie – jeśli 
jest ona konieczna – należy 
umówić się telefonicznie.

i nformujemy również, że w Punkcie 
Obsługi Klienta mogą przebywać 
maksymalnie trzy osoby. Po wej-

ściu do urzędu należy obowiązkowo 
zdezynfekować dłonie, poddać się bez-
stykowemu pomiarowi temperatury – 
termometr znajduje się przy kabinie 
do dezynfekcji. Pomiar temperatury 
polega na zbliżeniu czoła do czytnika, 
który wyświetli temperaturę na ekra-
nie. Po tej czynności należy skorzy-
stać z kabiny do dezynfekcji. Przy-
pominamy zasady działania kabiny: 
mogą z niej korzystać osoby pełnolet-
nie, które mają założoną maseczkę. 
Do kabiny można wejść tylko jeśli włą-
czone jest zielone światło. Po wejściu 
należy ustawić się na środku kabiny, 
a mrugające czerwone światło ozna-
cza rozpoczęcie aplikacji środka dezyn-
fekującego. Podczas aplikacji nale-
ży unieść ręce do góry i obracać się. 
Nie należy podnosić głowy. Ponowny 
sygnał świetlny koloru zielonego ozna-
cza zakończenie procesu dezynfekcji.

Przyjęcia mieszkańców: 
on-line i telefonicznie

Wstrzymane do odwołania zostały 
wtorkowe osobiste przyjęcia mieszkań-
ców przez burmistrza Dariusza Chmu-
rę oraz wiceburmistrza Jana Janasa. 
W zamian możliwe jest umówienie się 
na rozmowę on-line lub telefoniczną, 
które również odbywają się we wtor-
ki. Na spotkanie można umówić się 
w dostępnym terminie w sekretaria-
cie Urzędu Miejskiego w Wołowie pod 
numerem telefonu: 71 319 13 05. Jeże-
li termin spotkania on-line zostanie 
wyznaczony, osoba, która umówiła 
się na rozmowę otrzyma specjalnego 

Aplikacja BliSKo – bądź na bieżąco!Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców posiadających 
telefony komórkowe 
do zainstalowania aplikacji 
BLISKO, za pomocą, której 
wysyłamy najważniejsze 
informacje i komunikaty.

o becnie w systemie aplikacji 
BLISKO mamy zarejestrowa-
nych już ponad 2 tysiące użyt-

kowników. Dzięki serwisowi „Gmina 
Wołów” mieszkańcy otrzymują od nas 
najważniejsze komunikaty, w tym 

informacje o utrudnieniach, ostrze-
żenia meteorologiczne, aktualności 
z zakresu przeciwdziałania COVID-
19 czy informacje o planowanych 
naborach, zbiórkach itd. Aplikacja 
umożliwia również komunikowanie 
się z Urzędem Miejskim w Wołowie 
poprzez kliknięcie w moduł „Napisz 
do nas”.

Z kolei w serwisie Gospodar-
ka Odpadami po wpisaniu swojego 

adresu zamieszkania wyświetli się 
harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych. Bardzo pomocną opcją 
jest wyszukiwarka odpadów dzięki 
której możemy dowiedzieć się jak pra-
widłowo segregować śmieci.

Zgłoś usterkę lub awarię: każdy 
użytkownik aplikacji BLISKO ma moż-
liwość zgłoszenia nam usterki lub 
awarii – w zakładce Gospodarka 
Odpadami znajduje się specjalna ikon-
ka z wykrzyknikiem. Po jej kliknięciu 
można zgłosić nam również lokaliza-
cję dzikiego wysypiska, zgłosić kop-
ciucha czy zamówić kubeł.

SMS-a z potwierdzeniem. SMS zawie-
rać będzie link niezbędny do uzyskania 
połączenia. Bardzo istotne jest spraw-
dzenie głośności w telefonie i usta-
wienie jej na dość wysokim pozio-
mie. Następnie należy kliknąć w link 
zamieszczony w SMS-ie i oczekiwać 
na dołączenie do rozmowy. Prosimy 
o łączenie się przez przesłany link 5 
minut przed wyznaczoną godziną spo-
tkania. Czas rozmowy będzie ograni-
czony ze względu na ilość rozmówców.

Zapisanie się na rozmowę telefonicz-
ną odbywa się w taki sam sposób, jak 
w przypadku rozmów on-line. Po zgło-
szonej chęci rozmowy telefonicznej 
oddzwonimy o umówionej godzinie 
pod wskazany numer telefonu.

Sekretariat:
71 319 13 05

Punkt obsługi Klienta:
71 319 13 00

Wydział organizacyjny  
i Spraw obywatelskich:

71 319 13 28

Kadry:
71 319 13 07, 71 319 13 32

zamówienia Publiczne:
71 319 13 39, 71 319 13 44

Dowody osobiste i Biuro 
Ewidencji ludności:

71 319 13 23, 71 319 13 22

urząd Stanu Cywilnego:
71 319 13 01, 71 319 13 26

Wydział infrastruktury 
Technicznej i inwestycji:

71 319 13 35, 71 319 13 34 
71 319 13 20, 71 319 13 47
71 319 13 46, 71 319 13 50

Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami:

71 319 13 15, 71 319 13 14
71 319 13 16, 71 319 13 45
71 319 13 24

Wydział Środowiska i Rolnictwa:

71 319 13 53, 71 319 13 12
71 319 13 21, 71 319 13 66
71 319 13 13

Biuro Rady miejskiej:
71 319 13 02, 71 319 13 11

Wydział zasobów lokalowych: 
71 319 13 63, 71 319 13 60
71 319 13 62, 71 319 13 61
71 319 13 51, 71 319 13 64

Wydział Edukacji, Kultury, 
Sportu i Pomocy Społecznej:

71 319 13 59, 71 319 13 08

Ewidencja Działalności 
Gospodarczej:

71 319 13 42

Kasa zapomogowo-Pożyczkowa:
71 319 14 35, 71 319 13 42 

Wydział Spraw Społecznych:
71 319 13 52, 71 319 13 19

Wydział Komunikacji 
Społecznej i Promocji:

71 319 13 18

Pełnomocnik Burmistrza 
Ds. Polityki Senioralnej:

71 319 13 30 

Biuro Bezpieczeństwa  
i zarządzania Kryzysowego:

71 319 13 25
71 319 13 38 
71 319 13 65

Wydział Finansów i Budżetu: 
Referat Budżetu:

71 319 14 02, 71 319 14 03
71 319 14 00, 71 319 14 04
71 319 13 67, 71 319 14 05
71 319 14 04
 

Referat Podatków lokalnych:
71 319 14 11

Podatki:
71 319 14 12
71 319 14 14
71 319 14 13

Księgowość podatkowa:
71 319 14 15, 71 319 14 17

Egzekucja:
71 319 14 37

Podatki FAX - 71 319 14 21

opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi:
Wymiar:

71 319 14 34
71 319 14 18

Księgowość podatkowa:
71 319 14 19

Stanowisko ds. ulg podatkowych 
i pomocy publicznej:

71 319 14 09

Referat Budżetu, Edukacji  
i Sportu:

71 319 14 03, 71 319 14 30
71 319 14 31, 71 319 14 32
71 319 14 06, 71 319 14 08
71 319 14 33, 71 319 14 10
71 319 14 20

Umawianie spotkań możliwe jest 
w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego w Wołowie – w poniedział-
ki, środy, czwartki i piątki w godzi-
nach 7:30‒15:30, we wtorki od 8:00 
do 16:00.

Elektroniczne Biuro 
Obsługi Mieszkańca

Niedawno uruchomiliśmy również 
Elektroniczne Biuro Obsługi Miesz-
kańca. By skorzystać z e-usług ofero-
wanych przez nasz urząd należy zało-
żyć Profil Zaufany. Więcej na temat 
EBOM można przeczytać w odrębnej 
publikacji na łamach naszego infor-
matora.

Dane kontaktowe – Urząd Miejski w Wołowie:
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złóż wniosek o 500+

Złożenie wniosku od 1 lutego do  
30 kwietnia 2021 r. gwarantuje 
ciągłość wypłaty świadczenia 
wychowawczego

n ależy pamiętać, że prawo 
do świadczenia ustala się 
od miesiąca,  w  którym 

złożony został kompletny wniosek. 
Złożenie wniosku po 30 czerwca 
2021 r. pozbawi rodzinę ciągłości 
wypłaty świadczeń wychowawczych.

Wnioski będzie można składać 
od dnia 1 lutego drogą elektronicz-
ną, a od dnia 1 kwietnia drogą tra-
dycyjną, papierową. Rodzice oraz 
opiekunowie prawni mogą złożyć 
pismo elektronicznie za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej, 
platformy ePUAP oraz ministerialnej 
strony empatia.mpips.gov.pl. Nato-
miast tradycyjne papierowe wnio-
ski można wysłać pocztą lub zło-
żyć osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Wołowie, zajmującym się wypła-
tą świadczeń dla danego miejsca 
zamieszkania.

Dla osób, które złożą dokumen-
ty, prawo do otrzymywania świad-
czeń 500 zł na dziecko będzie obo-
wiązywać od 1 czerwca 2021 r. do 1 
maja 2022 r.

załóż profil zaufany

Chcesz załatwić sprawę 
w Urzędzie Miejskim, Urzędzie 
Stanu Cywilnego, ale nie możesz 
ponieważ w związku ze stanem 
epidemii koronawirusa musisz 
pozostać w domu? Załóż już 
teraz profil zaufany, dzięki 
któremu będziesz mógł załatwić 
sprawy urzędowe, przez 
internet, za pośrednictwem 
bezpłatnej platformy ePUAP.

Co to jest ePUAP?

To skrót nazwy Elektroniczna Platforma 
Usług Administracji Publicznej – miej-
sca, gdzie usługi są udostępniane. Dzię-
ki ePUAP załatwisz wiele spraw w róż-
nych urzędach bez wychodzenia z domu 
– przez Internet, w wybranym przez sie-
bie czasie i w dowolnym miejscu. Nie 
ograniczają cię godziny pracy urzędów 
– sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. 
Wniosku nie musisz podpisywać ręcz-
nie – do podpisu elektronicznych doku-
mentów służy bezpłatny Profil Zaufany.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to potwierdzony 
zestaw danych, które jednoznacznie 

identyfikują jego posiadacza 
w usługach podmiotów publicznych 
w Internecie. Te dane to imię (imio-
na), nazwisko, data urodzenia oraz 
numer PESEL. Profil Zaufany jest 
tak zabezpieczony, aby nikt – poza 
jego właścicielem – nie mógł go 
użyć. Dzięki temu każda osoba, 
która ma Profil Zaufany i użyje go 
w usłudze internetowej podmiotu 
publicznego, jest wiarygodna.

Za pomocą Profilu Zaufanego 
skutecznie potwierdzisz swoją toż-
samość w Internecie (to pozwala 
automatycznie udostępniać dane, 
które są przeznaczone tylko dla 
ciebie) oraz podpiszesz wniosek, 
jeśli jest to niezbędne do załatwie-
nia sprawy.

Kto może założyć?

Profil Zaufany może założyć każdy, 
kto spełnia cztery warunki: ma numer 
PESEL, miał lub ma polski dowód 
osobisty, ma pełną lub ograniczo-
ną zdolność do czynności prawnych, 
ma ważny dowód osobisty lub pasz-
port.

• Więcej informacji dostępnych jest 
na stronie wolow.pl.

E-usługi w Gminie Wołów 
Ty wybierasz porę i miejsce!

Sprawdzenie statusu swojej 
sprawy, opłaty, złożenie wniosku 
czy petycji, partycypacja 
społeczna – dzięki e-usługom 
wszystkie te sprawy można 
załatwić bez konieczności 
przychodzenia osobiście 
do urzędu. Co najważniejsze – 
to Ty decydujesz, kiedy i gdzie 
chcesz skorzystać z wachlarza 
usług elektronicznych 
przygotowanych przez nasz 
samorząd. Gmina Wołów 
wspólnie z Gminą Paszowice 
realizuje projekt, którego celem 
jest wprowadzenie szerokiego 
wachlarza usług elektronicznych.

n ajważniejszym celem przedsię-
wzięcia jest skrócenie czasu zała-
twiania spraw urzędowych i uła-

twienie mieszkańcom dostępu do usług 
publicznych – szczególnie teraz, w dobie 
pandemii COVID-19. Z e-usług można 
korzystać zawsze i wszędzie – wystar-
czy dostęp do Internetu. 

„Wdrożenie e-Usług publicznych dla 
mieszkańców Gminy Wołów i Gminy 
Paszowice” to projekt współfinanso-
wany z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2014‒2020, Technologie 
informacyjno-komunikacyjne, Dzia-
łanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddzia-
łanie 2.1.1.E-usługi. Wartość projektu 
to 1 998 974,40 zł, z czego dofinanso-
wanie wynosi 1 684 622,40 zł.

Elektroniczne biuro 
obsługi mieszkańca

Elektroniczne Biuro Obsługi Miesz-
kańca to centrum elektronicznych 
usług publicznych. Skupia w jed-
nym miejscu nie tylko usługi dostęp-
ne w naszym urzędzie, ale także te 
w serwisach rządowych. Każdy użyt-
kownik EBOM może w szybki i łatwy 
sposób sprawdzić status swojej spra-
wy wpisując znak sprawy załatwia-
nej w Urzędzie Miejskim w Wołowie, 
złożyć wniosek czy dokonać opłatę 
za odbiór i wywóz śmieci.

Warunkiem skorzystania z Elektro-
nicznego Biura Obsługi Mieszkańca jest 
posiadanie Profilu Zaufanego. Kolej-
nym krokiem jest rejestracja użytkow-
nika w EBOM – utworzenie profilu 

w e- Usługach Gminy Wołów, dzięki któ-
rym, po zalogowaniu na stronie EBOM, 
mieszkaniec może wejść w każdą usłu-
gę poprzez swój Profil Zaufany.

W zakładce „Serwisy” 
znajdują się wszystkie 
witryny składające się 
na elektroniczne usługi, 
w tym:

1. Strona podmiotowa Urzędu Miej-
skiego w Wołowie – wolow.pl
2. Biuletyn Informacji Publicznej 
Urzędu – bip.wolow.pl
3. Usługi ePUAP – epuap.gov.pl
4. Profil zaufany – pz.gov.pl – służy 
do założenia Profilu Zaufanego
5. Rejestracja użytkownika
6. eNależności – enaleznosci.wolow.
pl – strona połączona z bazą danych 

programów księgowych (opłaty 
za śmieci, podatki). Po zalogowa-
niu się przez Profil Zaufany, strona 
wyświetla sprawy, opłaty czy dekla-
racje mieszkańca.
7. Informacje i usługi dla obywateli 
– obywatel.gov.pl
8. Platforma usług elektronicznych 
PUE – https://www.zus.pl/portal/ – 
strona ZUS-u
9. Internetowe konto pacjenta 
– pacjent.gov.pl
10. Portal mapowy GISON – https://
sip.gison.pl/wolow – mapa Gminy 
Wołów
11. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa – mapa.geoportal.gov.pl
Mapa aktualizowana pod kątem prze-
stępstw, widoczna jest cała Polska 
natomiast teren Gminy Wołów jest 
też również aktualizowany.
12. System Informacji dla Mieszkań-
ców – https://sisms.pl/rejestracja
13. Portal partycypacji społecznej.
Oprócz tego w EBOM znajdziemy 
zakładkę „Usługi”. Poszczególne 
kategorie pokazują dostępne formu-
larze, które mieszkaniec może złożyć 
poprzez ePUAP, czyli Profil Zaufany.

W jednym miejscu znajdują się for-
mularze do podatków i opłat, formu-
larze związane z ochroną środowiska 
oraz gospodarką odpadami, usługa-
mi przestrzennymi, rozwojem, pomo-
cą społeczną oraz innymi sprawami 
urzędowymi.

• Instrukcja obsługi Elektronicznego 
Biura Obsługi Mieszkańca dostępna 
jest na naszej stronie www.wolow.pl
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Krzysztof Rzeszowski:

Jestem przeciwny przeniesieniu 
oddziału wewnętrznego. Liczy się głos 
mieszkańców Gminy Wołów, a oni 
są za tym, żeby zarówno interna jak 
i szpital funkcjonowały w Wołowie. 
Skoro szpital w Wołowie został prze-
kształcony tymczasowo w jednostkę 
leczącą chorych na COVID-19 to zna-
czy, że jest to placówka doceniana 
również przez wojewodę.

Jan Tomków:

Jestem przeciw, ponieważ my, radni, 
jesteśmy mieszkańcami Gminy Wołów 
i zawsze powinniśmy reprezentować 
jej interesy. Sam brałem czynny udział 
w akcji zbierania podpisów za obroną 
wołowskiej służby zdrowia i oburza 
mnie fakt, że teraz wystarczyło pod-
niesienie ręki przez przedstawicieli 
Gminy Brzeg Dolny i Powiatu Wołow-
skiego by przenieść internę. Nie było 
i nie będzie na to mojej zgody.

Marta Mosiek:

Moje zdanie w kwestii przeniesienia 
oddziału wewnętrznego do Brzegu 
Dolnego nie ulega zmianie i w dal-
szym ciągu jestem za pozostawie-
niem go w Wołowie. Jako radna 
brałam udział w akcji zbierania pod-
pisów za obroną wołowskiej służ-
by zdrowia.

Marcin Malinowski:

Jestem przeciwny, bo uważam, 
że wiele osób starszych będzie mieć 
problem z otrzymaniem pomocy 
lekarskiej w momencie, kiedy oddział 
będzie poza granicami Wołowa.

Robert Stępień:

Jestem przeciw przeniesieniu oddzia-
łu wewnętrznego do szpitala w Brze-
gu Dolnym. Przypomnę że mieszkań-
cy Wołowa wypowiedzieli się w tej 
sprawie biorąc udział w akcji Ratujmy 
Wołowską Służbę Zdrowia. Za pozosta-
wieniem oddziału w Wołowie przema-
wia również to, że ta lokalizacja zapew-
nia dogodny transport w razie potrzeby 
do innych szpitali np. we Wrocławiu, 
Lubinie czy Trzebnicy.

Małgorzata 
Hermaszewska:

Jestem przeciwna w całej rozciągłości. 
Dlaczego Wołów jako miasto powia-
towe ma być pozbawiony tej pod-
stawowej opieki w szpitalu? Jeste-
śmy świadkami jego degradacji. Jak 
możemy to znosić? Ktoś ma ambicje, 
by obniżyć rangę Wołowa jako mia-
sta powiatowego i czyni to poprzez 
działania dotyczące służby zdrowia. 
Te 4 tysiące podpisów mieszkańców 
w obronie wołowskiej służby zdro-
wia przecież coś znaczy. Mieszkańcy 
mówią nam, żebyśmy nie pozwolili 
na przeniesienie interny. Przecież nasz 
powiat a zdecydowanie Gmina Wołów 
w jednej czwartej to starsi ludzie – 
czy starosta z Wołowa o tym myśli?

Marian Szpak

Czas, kiedy oddział wewnętrzny 
wołowskiego szpitala będzie prze-
noszony do Brzegu Dolnego, będzie 
dniem historycznym, ale w czarnych 
barwach. Myślę, że będzie to począ-
tek końca lecznictwa zamkniętego 
w gminie Wołów. Istniejący przez lata 
concensus między poszczególnymi 
udziałowcami PCM został zburzony, 
co będzie przekładało się na rozłam 
spółki. Należy sobie zadać pyta-
nie, skoro dwóch udziałowców „tak 
dobrze sobie radzi” w planach roz-
woju i funkcjonowaniu spółki PCM, 
to jaką rolę ma pełnić trzeci udziało-
wiec jakim jest Gmina Wołów?

Radni komentują
Którzy radni Rady Miejskiej w Wołowie są przeciwko przenoszeniu 
interny z miasta powiatowego do Brzegu Dolnego?

Wołów wspiera 
służbę zdrowia
Wartość przekazanych środków, umorzeń 
i zakupów na rzecz Powiatowego Centrum 
Medycznego w Wołowie w ostatnich latach 
wyniosła ponad 3 miliony złotych. Samorząd 
Gminy Wołów wspiera spółkę również 
w kwestii walki z pandemią koronawirusa.

Gmina Wołów jako jeden z trzech 
wspólników w Powiatowym 
Centrum Medycznym nie tylko 
co roku przekazuje spółce 
środki finansowe w postaci 
dokapitalizowania, ale również 
wspiera PCM udzielając umorzeń 
podatkowych i umorzeń z tytułu 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Wykaz 
środków przekazanych w latach 
2013-2020 prezentuje poniższa 
tabela. W ciągu ostatnich lat 
suma przekazywanych środków, 
zakupów na rzecz spółki oraz 
umorzeń to 3 059 897,19 zł.

Zakup sprzętu, środki 
ochrony i prace 
remontowe

Gmina Wołów nieprzerwanie wspiera 
służbę zdrowia w walce z koronawi-
rusem. W trakcie wybuchu pandemii 
w 2020 roku w hurtowniach zaczyna-
ło brakować podstawowych środków 
ochrony osobistej takich jak masecz-
ki i rękawiczki. Mimo to nasz samo-
rząd natychmiast przekazał ich część 
personelowi Powiatowego Centrum 
Medycznego, który zmagał się z bra-
kiem maseczek, rękawiczek, środ-
ków do dezynfekcji. W sumie zostało 
przekazanych 2 400 maseczek jed-
norazowych, 28 000 rękawiczek jed-
norazowych, kombinezony, okulary 
ochronne i fartuchy.

Spółka otrzymała także sfi-
nansowany przez gminę respira-
tor wraz z osprzętem do ratowania 
życia pacjentów szpitala w Woło-
wie za kwotę ponad 52 000 zł, butle 

Wyszczególnienie Suma kwot – lata 2013-2020

Wartość przekazanych środków finansowych 2 446 596,19 zł

Wartość zakupionych środków trwałych na potrzeby PCM 125 961,15 zł

Pozostałe zakupy 9 253 zł

Wartość udzielonych umorzeń podatkowych 330 529,41 zł

Wartość udzielonych umorzeń – opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi

147 577,04 zł

tlenowe za kwotę 3 753 zł, aparat 
do EKG za 5 655 zł.

Oprócz tego samorząd wyposażył 
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy 
w Wołowie oraz Przychodnię Rejo-
nowo – Specjalistyczną w Wołowie 
w komory do dezynfekcji za łączną 
kwotę 36 900 zł.

Gmina Wołów brała również czyn-
ny udział w pomocy w przeniesieniu 
administracji Powiatowego Centrum 
Medycznego do budynku wołow-
skiej biblioteki na czas pełnienia 
przez wołowski szpital funkcji pla-
cówki leczącej zakażonych COVID-19. 
Prace adaptacyjne opiewały na kwotę 
16 300 zł.

W tym roku, w związku z rozpoczę-
ciem ogólnopolskiej akcji szczepień 
przeciwko COVID-19 Gmina Wołów 
udzieliła wsparcia w postaci sfinanso-
wania prac adaptacyjnych związanych 
z otwarciem punktu szczepień. I tak 
do Przychodni Rejonowo – Specjali-
stycznej w Wołowie został zakupiony 
zasilacz awaryjny, bezprzewodowy 
system monitorowania temperatu-
ry, zostały wykonane i zamontowa-
ne drzwi przesuwne wielowymiarowe 
oraz stół na łączną kwotę 5 169,95 zł. 
Oprócz tego w pomieszczeniach Miej-
skiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wołowie na potrzeby administra-
cji PCM sp. z o.o. została wykonana 
rekonfiguracja sieci informatycznej 
za kwotę 4 305 zł.

W ostatnim czasie zostało zaku-
pione również wyposażenie kuchni 
na oddziale wewnętrznym szpitala 
w Wołowie oraz wykonane i zamon-
towane meble kuchenne ze zlewem 
i pozostałymi elementami kuchni 
za łączną kwotę około 11 000 zł.

Pakiety maseczek dla pracowników służby zdrowia

Krzysztof Mucha:

Jestem zdecydowanie przeciwny. 
Obawiam się, że po przeniesieniu 
interny z Wołowa do Brzegu Dol-
nego nasz szpital przestanie nale-
żeć do Sieci Szpitali i tym samym 
będziemy świadkami, jak następuje 
jego koniec.

Wiesława Sawa:

Jestem przeciwna. Uważam, że nie 
powinno się wyprowadzać oddziałów 
szpitalnych z miasta powiatowego, 
a tym bardziej, jeśli nie ma w tej spra-
wie jednomyślności wśród wspólników 
Powiatowego Centrum Medycznego.

Janusz Wygoda:

Jestem bardzo przeciwny. Oddział 
wewnętrzny funkcjonował w Woło-
wie przez lata. Pacjenci mieli swo-
ich bliskich tu, na miejscu, dzięki 
czemu mogli być często odwiedzani 
przez członków rodziny. W przypadku 
osób starszych ten kontakt z krewny-
mi, znajomymi jest niezwykle ważny 
w procesie leczenia, ponieważ nie 
czują się oni osamotnieni. Uważam, 
że każdy przyzwoity radny, który 
ma rodzica seniora powinien również 
być przeciwny tym zmianom.

Waldemar Rutowicz:

Jako mieszkaniec Gminy Wołów 
jestem przeciwny przeniesieniu inter-
ny ze szpitala w Wołowie do Brzegu 
Dolnego. Wszyscy wiemy, że takie 
działanie może spowodować upadek 
szpitala w Wołowie i taki stan rzeczy 
jest nie do przyjęcia. Gmina Wołów 
niczego nie zyska, a jedynie straci.
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W Wołowie powstanie 
gminna przychodnia 
W tegorocznym budżecie radni Rady Miejskiej w Wołowie 

zabezpieczyli kwotę 7 552 200 zł na budowę gminnej przychodni 

w Wołowie oraz wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego. 

To odpowiedź na apele mieszkańców, którzy nie są zadowoleni 

z poziomu dostępności do podstawowej diagnostyki.

– Decyzja o braku chęci 
sprzedaży przez Starostę 
powiatu wołowskiego budynku 
przy ul. Piłsudskiego w celu 
wdrożenia tam planowanych 
przez gminę inwestycji 
spowodowała, że podjęliśmy 
decyzję o budowie nowego, 
funkcjonalnego budynku. 

C hcielibyśmy, aby przychodnia 
została wybudowana jak naj-
szybciej, ponieważ zdajemy 

sobie sprawę z potrzeb mieszkań-
ców naszej gminy. Niemniej jed-
nak wiele zależy od czasu trwania 
wszystkich procedur, w tym samej 
procedury przetargowej. Zakłada-
my, że obiekt zostanie wybudowa-
ny w ciągu najbliższych kilku lat, 
a prace rozpoczną się w przyszłym 
roku – mówi Dariusz Chmura, bur-
mistrz Gminy Wołów.

Gminna przychodnia w znacz-
nym stopniu zwiększy dostępność 
do usług medycznych, w tym przede 
wszystkim szeroko pojętej diagno-
styki, która jest kluczowa w dal-
szych etapach leczenia. W nowym 
podmiocie medycznym gmina sta-
wiać będzie na dostęp do specjali-
stów, którzy do dyspozycji otrzy-
mają nowoczesny sprzęt medyczny.

Wstępne założenia koncepcyj-
ne powstania nowej przychodni 
dotyczą wybudowania obiektu 
na ulicy Poznańskiej 8, a dokład-
niej w miejscu starych pawilo-
nów handlowo – usługowych. 
Argumentem przemawiającym 
za powyższą lokalizacją jest poło-
żenie w ścisłym centrum miasta, 
co ułatwi dotarcie do niej star-
szym mieszkańcom. 

Lokalizacja przy drodze woje-
wódzkiej nr 338, która zostanie 
przebudowana w ramach równo-
legle prowadzonej inwestycji, da 
pewność, że okoliczna infrastruk-
tura sprosta nowym wymaganiom. 

Co dalej z wołowską 
służbą zdrowia?
Rozmowa z Dariuszem Chmurą, burmistrzem Gminy Wołów

– W listopadzie 2019 roku 
zarówno Pan, jak i część radnych 
Rady miejskiej w Wołowie 
zbierała podpisy w ramach akcji 
„RatujmY wołowską służbę 
zdrowia”. Skąd taka decyzja?

– Zdecydowałem się na zorganizo-
wanie akcji zbierania podpisów wśród 
mieszkańców Gminy Wołów, ponie-
waż już wówczas docierały do nas – 
do mnie, moich współpracowników 
oraz radnych – sygnały dotyczące 
niekorzystnej dla naszej społeczno-
ści restrukturyzacji spółki Powiato-
we Centrum Medyczne. Gmina Wołów 
jest udziałowcem spółki Powiatowe 
Centrum Medyczne, lecz nasz jaki-
kolwiek głos sprzeciwu w powyższej 
sprawie jest niestety głosem mniej-
szościowym, gdyż większość posiada 
koalicja udziałowców Gmina Brzeg 
Dolny – Powiat Wołowski. W tej sytu-
acji chciałem, by również mieszkań-
cy mieli coś do powiedzenia w spra-
wie szykowanych zmian w strukturze 
naszego powiatowego systemu lecz-
nictwa. Ci chętnie wzięli udział 
w akcji „RatujMY wołowską służbę 
zdrowia” i w jej wyniku zebraliśmy 
aż 4 tysiące podpisów w dwa dni. 
To był sygnał, że mieszkańcom zale-
ży na tym, by w Wołowie nadal funk-
cjonował szpital oraz publiczna przy-
chodnia. Miał być to także sygnał dla 
Janusza Dziarskiego i Pawła Pirka, 
którzy weszli w koalicję, że nie nale-
ży lekceważyć głosu naszego lokalne-
go społeczeństwa.

– od tamtej akcji minął już ponad 
rok. Co się zmieniło przez ten czas?

– W ciągu ostatniego roku niestety 
byliśmy świadkami szeregu niepoko-
jących działań, które w głównej mie-
rze były skupione na tym, by prze-
nieść oddział wewnętrzny z naszego 
miasta do Brzegu Dolnego. Podpisy 
mieszkańców zebrane w listopadzie 

2019 roku zostały zlekceważone przez 
koalicję powiat-Brzeg Dolny, mimo, 
że obecnym starostą jest pochodzą-
cy z Wołowa Janusz Dziarski. Zmia-
ny, o których mowa, stają się fak-
tem. Większość wspólników, tj. 
Gmina Brzeg Dolny i powiat wołow-
ski uchwaliły już plan restrukturyza-
cji spółki, który zakłada właśnie prze-
niesienie interny, bez jasnej gwarancji 
dalszego rozwoju wołowskich loka-
lizacji. Gmina Wołów sprzeciwiła 
się powyższej uchwale, zaskarżając 
ją do sądu. Sąd pierwszej instancji 
jednak nie przychylił się do naszych 
argumentów.

Po zaskarżeniu tej uchwały prze-
czytałem gdzieś, że „Chmura prze-
grał w sądzie”. Chciałbym zaznaczyć, 

że to nie Dariusz Chmura przegrał 
w sądzie, a cała gmina i jej mieszkań-
cy, bo możliwe, że jesteśmy świadka-
mi początku końca wołowskiej służby 
zdrowia. Obecnie czekamy na uza-
sadnienie wyroku i nie wykluczamy 
odwołania się.

– Część mieszkańców zwraca uwagę, 
że walka o szpital i przychodnię 
jest niepotrzebna, bo przecież 
mieszkamy blisko Wrocławia, 
lubina czy milicza, gdzie znajdują 
się ośrodki medyczne świadczące 
usługi na wysokim poziomie.

– Jestem przekonany, że mówią 
to przede wszystkim osoby młode, 
mobilne, dla których pokonanie kilku-
dziesięciu kilometrów do przychodni 

czy szpitala nie stanowi większego 
problemu. Ja natomiast jako burmistrz 
muszę dbać o wszystkich mieszkań-
ców, tak więc zarówno o młodsze 
pokolenia jak i osoby starsze. To wła-
śnie seniorzy są głównie pacjentami 
naszego szpitala, korzystają z reha-
bilitacji. Każdy z nas będzie kiedyś 
osobą starszą, dlatego już teraz powin-
niśmy zabezpieczyć Gminę Wołów 
pod względem medycznym. To, jak 
ważny jest szpital w Wołowie oraz 
przychodnia pokazuje trwająca epide-
mia. Gdzie nasi mieszkańcy zwróciliby 
się o pomoc, gdyby na naszym tere-
nie, w mieście powiatowym nie funk-
cjonowała publiczna służba zdrowia?

– Gmina Wołów chciała odkupić 
budynek Przychodni Rejonowo 
– Specjalistycznej w Wołowie 
od Powiatu Wołowskiego. Jak 
zakończyła się ta sprawa?

– Gmina Wołów chciała odkupić 
budynek przychodni przy ul. Piłsud-
skiego w Wołowie na preferencyjnych 
warunkach. Taki sam wniosek, doty-
czący przychodni przy Alejach Jero-
zolimskich w Brzegu Dolnym miała 
złożyć gmina Brzeg Dolny. Zależało 
nam, gminie, na wyremontowaniu 
tego obiektu, doposażeniu w odpo-
wiedni sprzet medyczny, by poprawić 
warunki w jakich leczą się pacjenci 
i w jakich pracuje personel medycz-
ny. Powiat jednak nie był zaintere-
sowany sprzedaniem wspomnianego 
budynku. W związku z powyższym 

podjęliśmy decyzję o budowie wła-
snej przychodni, która ma na celu 
zapewnienie mieszkańcom podsta-
wowej diagnostyki. Biorąc pod uwagę 
koszty, a także inne potrzeby inwesty-
cyjne gminy w celu budowy nowej 
przychodni będziemy szukać środków 
pozabudżetowych. Nie wykluczam 
również formuły partnerstwa publicz-
no-prywatnego, w którym jako gmina 
mamy doświadczenie.

– Czy Gmina Wołów zamierza, tak 
jak Gmina Wińsko, wyjść ze spółki 
Powiatowe Centrum medyczne?

– Ostateczną decyzję w spra-
wie ewentualnego wyjścia Wołowa 
ze spółki medycznej zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami musi podjąć 
drogą uchwały Rada Miejska w Woło-
wie. Wsłuchując się w głosy większo-
ści radnych mogę powiedzieć jedy-
nie tyle, że Gmina Wołów zakłada 
taki scenariusz. Głównym argumen-
tem jest fakt, że obecnie jako udzia-
łowiec przekazujemy spółce środki 
w formie dokapitalizowania, ale tak 
naprawdę nie mamy żadnego wpływu 
na funkcjonowanie PCM-u. W ciągu 
ostatnich lat Gmina Wołów przeka-
zała spółce PCM wsparcie na kwotę 
ponad 3 milionów złotych. Ponad-
to udzielamy spółce umorzeń, zaku-
pujemy sprzęt medyczny, doposaża-
my personel. Zobrazuję to w prosty 
sposób: jesteśmy współwłaścicie-
lem domu, płacimy po równo podat-
ki i opłaty, ale tylko dwóch pozo-
stałych właścicieli decyduje, gdzie 
będzie kuchnia, a gdzie salon. Jeże-
li działania pozostałych wspólników 
nie będą uwzględniać również intere-
sów Gminy Wołów, nie widzę sensu 
by gmina Wołów była jedynie płat-
nikiem, a nie mogła podejmować 
decyzji, które wpływają na tak istot-
ny aspekt jakim jest bezpieczeństwo 
zdrowia i życia mieszkańców.

Jan Janas
wiceburmistrz Gminy Wołów:

W budżecie Gminy Wołów na 2021 
rok na wspomnianą inwestycję 
została przeznaczona kwota 
7 552 200 zł w ramach partnerstwa 
publiczno – prywatnego. Dzięki 
mechanizmowi, który gmina 
stosowała chociażby przy 
modernizacji energetycznej 
placówek oświatowych inwestycja 
nie będzie bezpośrednio wpływać 
na zadłużenie gminy. Za te 
pieniądze zostanie wykonany 
program funkcjonalno – 
użytkowy oraz budowa obiektu 
o łącznej powierzchni 667 
metrów kwadratowych. 
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zbiórka w słusznej sprawie

Od października ubiegłego roku 
każdy mieszkaniec Wołowa 
może pozbyć się plastikowych 
nakrętek i pomóc w leczeniu dzieci 
z Przylądka Nadziei we Wrocławiu

W odpowiedzi na propozy-
cję naszych mieszkańców 
w samym centrum Wołowa, 

przy budynku ratusza można odda-
wać plastikowe nakrętki do zielonego 
metalowego pojemnika, który został 
zakupiony przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Wołowie. 

Zachęcamy wszystkich do przy-
łączenia się do naszej kolejnej akcji 

w ramach realizowanego przez gminę 
hasła #ZielonyWołów Celem zbiór-
ki nakrętek jest wsparcie Przylądka 
Nadziei – Ponadregionalnego Centrum 
Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu.

Do zbierania nakrętek zachęcają 
również najmłodsi mieszkańcy Woło-
wa. Maluchy z grupy Nutki z Przed-
szkola „Chatka Puchatka” w Wołowie 
przychodzą oddawać swoje nakrętki 
nawet w kilku reklamówkach. Jeste-
śmy dumni z naszych małych ekolo-
gów, którzy dają wszystkim przykład 
jak dbać o środowisko.

W przyszłości planujemy ustawienie 
takich pojemników również w innych 
lokalizacjach naszej gminy.

uruchamiamy punkt 
konsultacyjny
Gmina Wołów w ramach 
współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony 
Środowiska zadeklarowała 
chęć uruchomienia punktu 
konsultacyjnego rządowego 
programu Czyste Powietrze

C zyste Powietrze to komplekso-
wy program, którego celem jest 
poprawa jakości powietrza oraz 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnia-
nych poprzez wymianę źródeł ciepła 
i poprawę efektywności energetycz-
nej budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych. W ramach programu można 
otrzymać dofinansowanie na wymianę 
starych i nieefektywnych źródeł ciepła 
na paliwo stałe na nowoczesne źródła 
ciepła spełniające najwyższe normy 
oraz przeprowadzenie niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych budyn-
ku. Program prowadzony jest przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej poprzez 
wojewódzkie oddziały.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Program skierowany jest do osób 
fizycznych, które są właścicielami/
współwłaścicielami budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub wydzie-
lonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. Objęte programem 
są dwie grupy beneficjentów:
• uprawnieni do podstawowego 
poziomu dofinansowania – osoby, 
których roczny dochód nie przekra-
cza 100 000 zł

• uprawnieni do podwyższonego 
poziomu dofinansowania – osoby, 
których przeciętny średni miesięcz-
ny dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym nie przekracza 1 400 zł 
w gospodarstwie wieloosobowym 
bądź 1 960 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym.

terminy
Podpisywanie umów z beneficjenta-
mi, w ramach programu, planowane 
jest do 31 grudnia 2027 roku. Nato-
miast zakończenie wszystkich prac 
objętych umową ma nastąpić do 30 
czerwca 2029 roku.

Rola punktu konsultacyjnego
– W związku ze sporym zaintere-
sowaniem tym programem wśród 
naszych mieszkańców, planujemy 
uruchomienie punktu informacyjno 
– konsultacyjnego w Urzędzie Miej-
skim w Wołowie – mówi Agnieszka 
Krupa, kierownik Wydziału Środo-
wiska i Rolnictwa. W ramach współ-
pracy do naszych zadań będzie nale-
żało udzielanie informacji na temat 
programu, pomoc w wypełnieniu 
wniosku, skompletowanie dokumen-
tacji. Naszym obowiązkiem będzie 
również złożenie wizyty kontrolnej 
u wnioskodawcy. Wniosek będzie 
przekazywany do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu w ciągu 5 dni roboczych, tak 
więc to nie gmina będzie decydować 
o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
czy też kwocie przyznanego dofi-
nansowania.

Naładujesz tu swojego autoW Wołowie została 
wybudowana stacja ładowania 
pojazdów elektrycznych.

S tacja posiada dwa stanowiska 
postojowe i mieści się na par-
kingu przy ul. Jana Pawła II 

(parking PKS). Powstała ona przy 
udziale Gminy Wołów, która zosta-
ła partnerem powyższego przed-
sięwzięcia. Stacja obsługiwana jest 
przez aplikację REVNET.PL i można 
ją pobrać za pomocą kodu QR bezpo-
średnio na miejscu lub poprzez App 
Store czy też Google Play. Płatność 
jest możliwa tylko za pomocą telefo-
nu z aplikacją.

miliony na wymianę 
oświetlenia
Nasz samorząd otrzymał ponad 5 milionów złotych na modernizację 
oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie 
z siedmioma innymi gminami z terenu Dolnego Śląska

Wołów 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. 

D ofinansowanie projektu obej-
mującego wszystkie samo-
rządy to aż 20 945 216,66 zł, 

a całkowita wartość projektu to 27 926 
955,53 zł. Dofinansowanie pochodzi 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020, współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej, Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

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. 
Środki, które zostaną zadysponowa-
ne na wymianę oświetlenia uliczne-
go bezpośrednio na terenie naszej 
gminy to 7 101 327,88 zł, z czego 
5 325 995,91 zł stanowi dofinanso-
wanie z RPO.

Projekt, którego Gmina Wołów jest 
liderem jest kolejnym działaniem 
samorządu dotyczącym gospodarki 
niskoemisyjnej i ekologii.

– Cieszę się, że Gmina Wołów stała 
się liderem tak istotnego przedsię-
wzięcia. Hasło #ZielonyWołów 
ma pokrycie w podejmowanych przez 

nas przedsięwzięciach na rzecz śro-
dowiska i ekologii. Po dużej inwe-
stycji, jaką była przebudowa gmin-
nego dworca kolejowego w Wołowie 
czas na kolejne zadanie wspierają-
ce gospodarkę niskoemisyjną, tym 
razem w partnerstwie z innymi samo-
rządami z terenu Dolnego Śląska – 
mówi Dariusz Chmura, burmistrz 
Gminy Wołów.

Nowoczesne  
i ekologiczne oświetlenie

Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie wspomnianych samorzą-
dów nastąpi poprzez m.in. wymia-
nę opraw sodowych i rtęciowych 
na nowoczesne LED, wymianę wysię-
gników, wymianę słupów, zagęsz-
czenie punktów świetlnych zgodnie 
z wymogami konkursu, przebudowę 
oświetlenia drogowego, moderniza-
cję wybranych elementów osprzętu 
elektrycznego, wdrożenie systemów 
TIK do zarządzania oświetleniem dro-
gowym.
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Przebudowa dróg na osiedlach w Wołowie
Do budżetu Gminy Wołów zostały wprowadzone nowe inwestycje drogowe

Gmina Wołów 
w marcu zdecydowała się 
na emisję obligacji komunalnych, 
by sfinansować kilka istotnych 
zadań inwestycyjnych. 

D o budżetu zostały wprowadzo-
ne zadania obejmujące przebu-
dowę dróg na osiedlach w mie-

ście. Za takimi zmianami głosowali 
radni: Janusz Czarnowski, Małgorzata 
Hermaszewska, Barbara Jagodzińska, 
Marcin Malinowski, Marta Mosiek, 
Krzysztof Mucha, Waldemar Ruto-
wicz, Krzysztof Rzeszowski, Wiesła-
wa Sawa, Robert Stępień, Marian 
Szpak, Jan Tomków, Janusz Wygo-
da. Od głosu wstrzymało się ośmioro 
radnych: Zenon Bujacz, Łukasz Cio-
łek, Paweł Czarny, Agnieszka Łuka-
szewska, Krystyna Paszkowska, Gra-
żyna Racka, Emilia Świątek, Grzegorz 
Tymczyszyn.

W tym roku rozpocznie się długo 
oczekiwana przebudowa dróg 
na osiedlu Wichrowe Wzgórza 
w Wołowie. Z uwagi na szacowaną 
wartość przebudowy całego osiedla 
w wysokości około 14 milionów zło-
tych, a także nieuzyskanie dofinan-
sowania ze środków zewnętrznych 
radni podjęli decyzję o etapowa-
niu zadania. W tym roku wykonane 

zostaną etapy uwzględniające część 
osiedla od strony ulicy Żeromskie-
go, tj. ul. Czapskiego, Miłosza, Hła-
ski, Grudzińskiego. Realizacja kolej-
nych etapów zostanie zaplanowana 
w budżecie na kolejny rok. Szaco-
wana wartość pierwszego etapu to 4 
miliony złotych.

W trakcie ostatniej sesji do budże-
tu wprowadzona została również 

przebudowa ulic Zielona Góra i Biała 
Góra. Zgodnie z deklaracją burmi-
strza po modernizacji sieci wodocią-
gowej przy wspomnianych ulicach 
czas na inwestycję drogową. Pla-
nowany koszt zadania, w ramach 
której powstanie nowa konstrukcja 
bitumiczna oraz odwodnienie wyno-
si 900 000 zł. Do budżetu inwesty-
cyjnego została również wpisana 

przebudowa ulic na Zaułku Zielo-
nym – etap I, który został oszaco-
wany na kwotę 1 300 000 zł oraz 
remont ulicy Piaskowej w Lubiążu 
za kwotę 200 000 zł.

Radni uchwalili również kwotę 
189 000 zł na realizację projektu 
Aktywny Wołów – więcej o projek-
cie można przeczytać na stronie 17 
Informatora. Na uzupełnienie ele-
mentów małej architektury zosta-
ła przeznaczona kwota 300 000 zł. 
Została zwiększona kwota na moder-
nizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia 
w Lubiążu, finansowanej ze środ-
ków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 z kwoty 263 291,97 zł 
do 700 000 zł. W plany inwestycyjne 
została również wpisana budowa toa-
lety publicznej w Wołowie za kwotę 
150 000 zł.

Wybrane inwestycje 
z tegorocznego  
budżetu

Powstanie dokumentacja projektowa 
dotycząca rewitalizacji starego mia-
sta za kwotę 150 000 zł. Na obszarze 

wiejskim będzie przebudowana droga 
dojazdowa do gruntów rolnych 
w Krzydlinie Wielkiej za 603 500 zł 
i drogi dojazdowe do gruntów rol-
nych w Nieszkowicach za 385 000 zł. 
Zostaną wybudowane remizy stra-
żackie w Warzęgowie i Krzydlinie 
Małej za łączną kwotę 469 367 zł. 
W budżecie jest zabezpieczona kwota 
250 000 zł na zakup wozu bojo-
wego dla OSP w Krzydlinie Małej. 
W tym roku zostaną przeprowadzo-
ne remonty w placówkach oświa-
ty, m.in. modernizacja budynku Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Wołowie przy 
ul. Komuny Paryskiej za 865 000 zł 
i modernizacja małej sali gimna-
stycznej za 85 000 zł. Kwota ponad 
7 milionów złotych będzie przezna-
czona na modernizację istniejącego 
oświetlenia ulicznego i drogowego 
na energooszczędne. Więcej na temat 
projektu można przeczytać na stro-
nie 8 Informatora.

Największym zadaniem inwe-
stycyjnym związanym ze sportem 
i rekreacją w tym roku budżeto-
wym będzie bez wątpienia moder-
nizacja basenu miejskiego w Woło-
wie za kwotę 780 000 zł. Na terenie 
Stadionu Miejskiego przy ul. Trzeb-
nickiej zostanie wybudowany nowo-
czesny kort tenisowy wraz z oświe-
tleniem za 180 000 zł.

20 milionów na budowę wiaduktu
Gmina Wołów otrzymała ponad 20 milionów złotych dofinansowania na 
wybudowanie wiaduktu kolejowego wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa

Inwestycja, na którą od lat 
czekali mieszkańcy gminy Wołów 
zyskała finansowanie, a już 
wkrótce rozpoczną się procedury 
przetargowe. Przedstawiamy 
wizualizacje tej inwestycji.

t o historyczny moment dla miesz-
kańców. Gmina Wołów pozyska-
ła największe dofinansowanie 

na Dolnym Śląsku w ramach konkursu 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Tym samym mamy zagwaranto-
waną kwotę 20 036 037,09 zł na inwe-
stycję, która rozwiąże wiele bolączek 
komunikacyjnych w naszym mieście 
a także gminie.

– O tym, jakie trudności niesie 
ze sobą codzienne czekanie przed 
zamkniętym przejazdem kolejowym 
przy ulicy Leśnej wie praktycznie każdy 
mieszkaniec naszego miasta, a szcze-
gólnie tzw. Zatorza – mówi Dariusz 
Chmura, burmistrz Gminy Wołów. – 
wszystkie części Wołowa zostaną sko-
munikowane, a przejazd przed miasto 
stanie się płynny. Po przebudowie drogi 
wojewódzkiej nr 338 w Wołowie budo-
wa wiaduktu i Śródmiejskiego Obejścia 
Wołowa będzie z pewnością kolejną 
strategiczną inwestycją naszej gminy 
gwarantującą jej rozwój.

Wiadukt zostanie wybudowany kil-
kaset metrów od przejazdu kolejowego 
na ul. Leśnej, w kierunku Łososiowic. 
Wjazd zostanie zaplanowany od stro-
ny tartaku, który niedawno został zaku-
piony przez gminę i skrzyżowania ulic 
Kościuszki – Leśna, gdzie powstanie 
nowe rondo. Śródmiejskie Obejście 
Wołowa, zintegrowane z wiaduktem, 
będzie prowadzić przez teren ogród-
ków działkowych i połączy się z ron-
dem Canteleu przy ul. Korzeniowskiego.

Nowe zadanie nie tylko zagwaran-
tuje płynność komunikacji samocho-
dowej, ale będzie kolejną inwestycją, 

wchodzi m.in. budowa nowej jezdni, 
budowa wiaduktu, przebudowa istnie-
jących skrzyżowań, budowa chodni-
ków, odwodnienia, oświetlenia ulicz-
nego, przepustów oraz przebudowa 
kolidującego uzbrojenia.

Emisja obligacji miała 
sfinansować inwestycję

Na sesji Rady Miejskiej w Wołowie 
z 26 marca większość radnych zde-
cydowała o emisji obligacji komunal-
nych Gminy Wołów. Część tej kwoty, 
tj. 16 milionów złotych, miała być 
przeznaczona na budowę wiaduktu 
i ŚOW, by móc zrealizować zadanie 
niezależnie od rozstrzygnięcia konkur-
su Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Za wprowadzeniem zmian 
do budżetu głosowali radni: Janusz 
Czarnowski, Małgorzata Hermaszew-
ska, Barbara Jagodzińska, Marcin 
Malinowski, Marta Mosiek, Krzysztof 
Mucha, Waldemar Rutowicz, Krzysz-
tof Rzeszowski, Wiesława Sawa, Robert 
Stępień, Marian Szpak, Jan Tomków, 
Janusz Wygoda. Od głosu wstrzyma-
ło się ośmioro radnych: Zenon Bujacz, 
Łukasz Ciołek, Paweł Czarny, Agniesz-
ka Łukaszewska, Krystyna Paszkow-
ska, Grażyna Racka, Emilia Świątek, 
Grzegorz Tymczyszyn. Obecnie zabez-
pieczona na ten cel kwota w budżecie 
gminy będzie mogła być wykorzysta-
na do realizacji innych zadań.

Wtedy by się nie udało

Ponad dekadę temu również ist-
nia ła  koncepc ja  wykonania 

śródmiejskiego obejścia Wołowa, 
które miało być przeprowadzo-
ne przez teren ogródków działko-
wych. Koncepcja powstała w 2010 
roku w trakcie kadencji burmistrza 
Witolda Krochmala. Budowa miała 
rozpocząć się już w trakcie kadencji 
burmistrza Dariusza Chmury, który 
objął stanowisko 13 grudnia 2010 
roku.

– Firma Polbruk, która miała 
zaprojektować powyższy łącz-
nik i go wykonać, chciała zerwać 
umowę za porozumieniem stron, 
ponieważ nie była gotowa ani pod 
względem projektowym, ani wyko-
nawczym. Montaż finansowy prze-
widywał, że nasza gmina uzyskałaby 
jedynie 2,5% wsparcia wojewódz-
twa na inwestycję wartą 14 milio-
nów złotych, co było ewenementem 
jak na tamte czasy, kiedy można 
było się ubiegać o znaczne środ-
ki z budżetu UE. W tym miejscu 
muszę przypomnieć naszym miesz-
kańcom, że w tamtym okresie, tj. 
pod koniec 2010 roku Gmina Wołów 
stała na skraju zapaści finansowej 
i realizacja tak kosztownego zada-
nia przy wskaźnikach naszego samo-
rządu byłaby szaleństwem, tym bar-
dziej, że w kasie gminy brakowało 
pieniędzy na wypłaty dla pracowni-
ków. W 2010 roku jako gmina uzy-
skiwaliśmy roczne dochody w kwo-
cie ponad 47 milionów złotych 
i na takim poziomie realizowali-
śmy wydatki naszego budżetu. Tak 
więc budowa łącznika śródmiejskie-
go stanowiłaby około 30% naszych 
wydatków. Obecnie dochody Gminy 
Wołów to prawie 124 miliony zło-
tych, sytuacja finansowa samorządu 
jest stabilna, a pozyskanie tak duże-
go dofinansowania ze środków rzą-
dowych daje gwarancję bezpiecz-
nego i skutecznego prowadzenia 
inwestycji.

która uwzględnia budowę ciągu pie-
szo – rowerowego, który połączy 
się z tym powstającym w ramach 

przebudowy drogi wojewódz-
kiej nr 338 oraz ścieżką rowerową 
Wołów – Lubiąż. W zakres inwestycji 

Wizualizacja wiaduktu z góry

Tak będzie wyglądać wjazd na rondo Canteleu

Wizualizacja ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Leśna
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Rafał 
Borzyński
prezes Przedsiębiorstwa 
Wodno – Kanalizacyjnego 
w Wołowie:

Nasza gmina rozwija się bardzo 
dynamicznie. Wystarczy popatrzeć 
na ilość powstających nowych 
domów, budynków, inwestycji 
deweloperskich. Zadaniem 
Przedsiębiorstwa jest, żeby za tym 
rozwojem nadążać i zapewniać 
odpowiednią infrastrukturę 
techniczną dla wszystkich nowych 
inwestycji. Cały czas odbywa 
się jednocześnie konserwacja 
i naprawa infrastruktury istniejącej. 

Wołowskie wodociągi 
idą z duchem czasu
Inwestycje wodno – kanalizacyjne w 2021 r.

Ekologia, innowacje 
i cyfryzacja. To główne kierunki 
rozwoju i modernizacji całej 
infrastruktury wodno – 
kanalizacyjnej w naszej gminie.

W roku 2021, podobnie jak 
w 2020 r. Przedsiębior-
stwo Wodno – Kanalizacyj-

ne Wołów nie zwalnia tempa. Bez 
względu na trudności spowodowane 
licznymi ograniczeniami związanymi 
z pandemią, PWK Wołów konsekwent-
nie realizuje swój roczny plan zadań 
modernizacyjno-inwestycyjnych oraz 
remontów i zakupów. W tym roku 
wyniesie on 1 300 000 zł.

Remonty i przebudowa 
sieci wodociągowych

Oprócz zadań dotyczących nowej 
infrastruktury technicznej PWK pro-
wadzi konserwację i naprawę tej już 
istniejącej. W roku 2021 planowa-
nych jest 12 inwestycji w tym zakre-
sie. PWK Wołów na bieżąco dokonu-
je wymiany i konserwacji urządzeń: 
zasuw, hydrantów, uzbrojenia sieci. 
W samym tylko Lubiążu planowana 
jest wymiana 10 przyłączy wodocią-
gowych. Największy koszt to wymia-
na wodomierzy na system zdalnego 
odczytu. W tym roku będzie to kolej-
nych 850 sztuk. Koszt tej operacji 
to prawie 190 tysięcy złotych. Dzięki 
temu, już wkrótce nasi odczytywacze 
nie będą musieli wchodzić na teren 
nieruchomości, żeby odczytać stan 
licznika. Wszystko będzie się odbywa-
ło w sposób bezpieczny drogą radio-
wą. Do zalet tego rozwiązania należy 
też bieżący monitoring poboru wody 
i tym samym określanie stanu insta-
lacji oraz wykrywanie ewentualnych 
awarii.

Jeżeli chodzi o rozbudowy i remon-
ty sieci wodociągowej to planuje się 
budowę sieci wodociągowej na ul. Sta-
szica w Wołowie o długości 500 m. 
Jednocześnie będą trwały prace zwią-
zane z przygotowaniem inwestycji 
na kolejne lata. Opracowana zostanie 
dokumentacja dotycząca przebudowy 

sieci wodociągowej na ul. Matejki, ul. 
Mickiewicza. Dzięki połączeniu ul. 
Polnej i Słonecznej do Leśnej w Woło-
wie, uda się zapewnić w przyszłości 
możliwość dostarczania wody dla 
Zatorza i dalej do Mojęcic w przy-
padku awarii na ul. Kościuszki. Bar-
dzo ważne zadanie to również moni-
toring sieci wodociągowej na odcinku 
Lipnica – Łososiowice. Dzięki temu 
uda się w przyszłości uniknąć kosz-
townych strat wody na tym odcinku 
podczas awarii. Ogółem wartość tych 
projektów to prawie 600 000 złotych. 
Dodatkowo PWK Wołów, w ramach 
prac związanych z przebudową drogi 
wojewódzkiej nr 338 będzie wykony-
wać prace modernizacyjne sieci kana-
lizacyjnej oraz całościowo, wodocią-
gowej, która na odcinku ul. Kościuszki 
wymaga wymiany.

Produkcja wody

Kolejny dział dotyczy inwestycji 
zabezpieczających produkcję wody 
w roku 2021. W tym zakresie, kon-
tynuowane będą prace związane 
z modernizacją Stacji Uzdatniania 
Wody w Straszowicach. Warto przy-
pomnieć, że w 2020 r. PWK Wołów 
dokonało tam odwiertu nowej studni. 
Wydajność nowego ujęcia jest bardzo 
obiecująca i pozwoli zapewnić wodę 
nawet podczas dużych upałów dla Peł-
czyna, Straszowic, Żychlina, Wróble-
wa, Garwołu i Miłcza.

 – Nowa studnia głębinowa dla 
tych miejscowości to element moder-
nizacji całej SUW w Straszowicach. 
Wymieniliśmy tam system sterowa-
nia i monitoringu wraz z wizualiza-
cją oraz zestaw pompowy. Inwesty-
cja do tej pory kosztowała 360 tysięcy 
złotych. Koszt odwiertu nowej stud-
ni wraz z niezbędną dokumentacją 
to ok. 150 tysięcy złotych. Stara stud-
nia, jeszcze z lat 70 tych miała już 

niedrożne filtry. Zdecydowaliśmy się 
na odwiercenie nowej, gdyż koszt 
nowej był niższy niż regeneracja sta-
rych filtrów – podkreśla Rafał Borzyń-
ski, Prezes PW-K Wołów.

W bieżącym roku planowane jest 
uruchomienie studni awaryjnej nr 2a 
na ujęciu wody w Straszowicach (zaraz 
po otrzymaniu warunków od Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie) oraz dalsze prace modernizacyj-
ne SUW Straszowice – za ok. 65 000 zł. 
Dodatkowo za ok. 30 000 zł dokonana 
zostanie renowacja zbiornika reakcji 
w SUW Lubiąż.

Kanalizacja sanitarna

Ostatnie lata upłynęły, przede wszyst-
kim pod znakiem realizacji budowy 
sieci kanalizacyjnej w Gminie Wołów, 
w ramach projektu pn. „Rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Gmi-
nie Wołów”. Dzięki projektowi, około 
1500 nieruchomości, zostało pod-
łączonych do zbiorowego systemu 
odprowadzania ścieków. Dzięki temu 

trafiamy do czołówki gmin w Polsce, 
które na pierwszym miejscu stawia-
ją zrównoważony rozwój połączo-
ny z dbałością o środowisko. Pozwo-
li to też w przyszłości uniknąć kar 
i opłat, które będą z pewnością pono-
szone przez samorządy, niespełniają-
ce tak wysokich wskaźników skanali-
zowania, zgodnych z przepisami Unii 
Europejskiej. Druga sprawa to osią-
gnięty efekt ekologiczny, czyli mniej-
sze skażenie środowiska. Kolejną zaletą 
jest zdecydowanie wyższy dla użyt-
kownika komfort z korzystania kana-
lizacji ściekowej. Komfort połączony 
z oszczędnościami. Odprowadzanie 
ścieków do kanalizacji zbiorczej jest 
z pewnością tańsze niż regularne 
opróżnianie zbiorników bezodpływo-
wych wozem asenizacyjnym. W tym 
roku zostanie zrealizowane przepię-
cie przyłączy kanalizacji sanitarnej 
na ul. Matejki w Wołowie. Najdroż-
szym zadaniem będzie modernizacja 
pompowni ścieków sieciowych Łoso-
siowice-Lipnica, Stary Wołów, Pełczyn 
za ok. 150 000 zł. Z kolei w pompowni 
ścieków w Krzydlinie Małej oraz Łoso-
siowicach wykonana zostanie instala-

cja antyodorowa. Dzięki tej instalacji, 
mieszkańcy Mojęcic i Łososiowic nie 
powinni odczuwać nieprzyjemnych 
zapachów, wydobywających się z pom-
powni, w okresie letnim.

Oczyszczalnia ścieków

Warto przypomnieć, że oczysz-
czalnia ścieków w Wołowie funk-
cjonuje od roku 1992. Jest oczysz-
czalnią mechaniczno-biologiczną 
opartą o technologię osadu czynne-
go z pogłębionym usuwaniem bioge-
nów. Do oczyszczalni doprowadzane 
są kolektorem kanalizacji ogólnospław-
nej ścieki komunalne z miasta Woło-
wa i okolicznych miejscowości: Uskorz 
Mały, Uskorz Wielki, Piotroniowice, 
Łososiowice, Lipnica, Mojęcice, Stary 
Wołów, Pełczyn, Warzęgowo, Stęszów, 
Siodłkowice, Garwół. A dzięki reali-
zacji projektu „Rozwiązanie gospo-
darki wodno-ściekowej w Gminie 
Wołów”, wybudowana została i pod-
łączona do oczyszczalni ścieków kana-
lizacja w Krzydlinie Małej, Krzydlinie 

Wielkiej, Domaszkowie oraz w Woło-
wie, na ul. Ludowej, Wiejskiej, Krzy-
wym Wołowie, Leśnej i Kościuszki. 
Ogółem ponad 28 km, wybudowa-
nej w latach 2017‒2020 nowej sieci 
kanalizacyjnej. W 2021 r. w oczysz-
czalni zostanie wykonany remont dmu-
chaw, opracowany zostanie projekt 
funkcjonalno- użytkowy przebudowy 
magazynu osadów wraz z instalacją 
higienizacji. Dzięki temu już niedłu-
go, oczyszczalnia ścieków w Wołowie 
będzie w pełni ekologiczna i niezależ-
na energetycznie. Osady zostaną zago-
spodarowane zgodnie z najnowszymi 
ekologicznymi trendami, a same urzą-
dzenia oczyszczalni będą zasilane ener-
gią słoneczną z ogniw fotowoltaicz-
nych. Dodatkowo jeszcze w tym roku 
zostaną utwardzone drogi dojazdowe 
wewnętrzne na tym terenie.

Inne zadania

W ramach tego działu planowane 
są prace związane m.in. z montażem hali 
magazynowej przy ul. Ogrodowej 16. 
Pozwoli to z pewnością zadbać o este-
tyczny wygląd terenu wokół jednego 
z symboli Wołowa, czyli wieży ciśnień, 
a same materiały budowlane zyskają 
dodatkową ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi. PWK Wołów planu-
je również budowę drogi dojazdowej 
do SUW Dębno, remont elewacji SUW 
Stary Wołów, remonty dachów na obiek-
tach na terenie SUW Wołów, opracowa-
nie cyfrowego schematu sieci wodocią-
gowej miasta Wołów, zakup i montaż 
urządzeń do kompensacji mocy biernej 
w punktach poboru energii elektrycz-
nej, zakup samochodu ciężarowego – 
wywrotki, oraz bieżące zakupy sprzętu 
i elektronarzędzi.

• PWK Wołów
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Płać podatki w Gminie Wołów!
Płać podatki tam, gdzie 
mieszkasz – dzięki temu masz 
wpływ na rozwój swojego 
miasta i gminy! Zameldowanie 
nie ma znaczenia. Wystarczy, 
że wypełnisz i dołączysz 
do swojego PIT-u formularz 
aktualizacyjny ZAP-3, a 38% 
Twojego podatku dochodowego 
zasili budżet Gminy Wołów.

S zacujemy, że dochody z podat-
ku dochodowego od osób 
fizycznych wyniosą w tym 

roku 20 711 160 zł – to blisko poło-
wa budżetu inwestycyjnego Gminy 
Wołów na rok 2021. Również dzię-
ki podatkom naszych mieszkańców 
tylko w ubiegłym roku udało się zre-
alizować między innymi:

Przebudowę drogi 
gminnej Stobno – 
Mojęcice: 1 985 771,94 zł

Przebudowa drogi nr 102789D 
w obrębie ewidencyjnym Stobno 
i Mojęcice to ważna dla tej części 
gminy inwestycja, ponieważ zabie-
gali o nią mieszkańcy tzw. zatorza 
w Wołowie (ul. Kościuszki, Leśna itd.) 
jak również mieszkańcy ościennych 
wsi. Droga po remoncie stanowi duży 
skrót na obwodnicę Brzegu Dolnego 
i do Wrocławia. Remont był dofinan-
sowany z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Wartość inwestycji wynosi 
1 985 771,94 zł z czego 75% kwoty 
stanowi w/w dofinansowanie.

Przebudowę 
drogi  Piotroniowicach: 
1 178 878,46 zł

Mieszkańcy Piotroniowic długo 
czekali na powyższą inwestycję, 
a o jej wykonanie zabiegała ówcze-
sna sołtys Marta Mosiek oraz radna 
Wiesława Sawa. Z uwagi na fakt, 
że droga objęta została ochroną 
konserwatorską, Gmina musiała 
dostosować nawierzchnię jezdni 
do wymogów konserwatora zabyt-
ków. Po odpowiednich uzgodnie-
niach nawierzchnia jezdni zosta-
ła w połowie pokryta betonową 
kostką, w połowie zaś odtworzo-
no dawną nawierzchnię z kamie-
nia naturalnego.

Przebudowę drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych – ul. Giedroycia 
w Wołowie: 447 296,89 zł

Droga stanowi obecnie łącznik 
między ulicą Marii Skłodowskiej 
– Curie (trasa w kierunku Brzegu 
Dolnego) a ul. Żeromskiego (trasa 
w kierunku Wrocławia). W ramach 
inwestycji została wykonana jezd-
nia bitumiczna wraz z systemem 
odwodnienia w postaci rowów dro-
gowych jak również wpustów kana-
lizacji deszczowej z odprowadze-
niem do istniejących odbiorników 
wód. Zadanie było współfinanso-
wane przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego 
w kwocie 63 000 zł.

Budowę chodnika 
w Warzęgowie, etap I:  
293 865,55 zł

Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo 
mieszkańców Warzęgowa. Zadanie 
zostało podzielone na etapy. Inwesty-
cja jest tym ważniejsza, że Warzęgo-
wo mieści się na trasie do drogi eks-
presowej S5 w kierunku Żmigrodu.

Budowę kładki i remont 
chodnika przy  
ul. Rawickiej w Wołowie: 
300 000 zł

Gmina Wołów sfinansowała budo-
wę kładki i remont chodnika przy ul. 
Rawickiej w Wołowie, którą realizo-
wała Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. 
Budowa kładki była koniecznością 
ze względu na bezpieczeństwo pie-
szych, o co wnioskował burmistrz 
Dariusz Chmura. Przy okazji powstał 
kolejny wyremontowany odcinek chod-
nika, który połączył się z ciągiem pie-
szo-rowerowym przy ulicy Garwolskiej 
i Objazdowej oraz ul. Trzebnickiej.

Opracowanie koncepcji 
Śródmiejskiego Obejścia 
Wołowa wraz z wiaduktem 
nad linią kolejową nr 273 – 
dokumentacja projektowa: 
59 040 zł

Trwają intensywne prace nad przy-
stąpieniem do budowy wiaduktu 
kolejowego w Wołowie. Pierwszym 
z etapów jest właśnie opracowanie 

niezbędnej dokumentacji. Gmina 
Wołów już w 2020 roku przystąpiła 
do wykupu gruntu po dawnym tarta-
ku o łącznej powierzchni 5 hektarów 
za kwotę 2 milionów złotych. W ubie-
głym roku na biurko burmistrza tra-
fił program funkcjonalno – użytko-
wy dotyczący przebiegu łącznika 
śródmiejskiego łącznie z wiaduktem 
od tartaku w kierunku ronda Cante-
leu (ul. Korzeniowskiego) w Wołowie.

Opracowanie 
dokumentacji 
na przebudowę ulic 
w Wołowie: 320 000 zł

W ubiegłym roku Gmina Wołów przy-
stąpiła do opracowania dokumen-
tacji na przebudowę dróg na osie-
dlu Wichrowe Wzgórza w Wołowie 
(150 000 zł). Oprócz tego gmina 
zleciła wykonanie dokumentacji 
na przebudowę ulic: Polna, Magazy-
nowa, Witosa, Składowa w Wołowie 
(110 000 zł) oraz przebudowę ulicy 
Morelowej w Wołowie (60 000 zł). 
Wszystkie dokumentacje są już wyko-
nane i uzyskały niezbędne decyzje 
uprawniające do rozpoczęcia robót 
budowlanych.

Remont dachu oraz 
przebudowę ogrodzenia 
Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Komuny Paryskiej 
w Wołowie: 440 000 zł

Polepszanie warunków, w jakich 
na co dzień uczą się uczniowie szkół 
Gminy Wołów jest jednym z naszych 
priorytetów.W ubiegłym roku Gmina 
Wołów sfinansowała m.in. remont 
dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 
2 przy ul. Komuny Paryskiej za kwotę 
290 000 zł, a kilka miesięcy później 
zleciła wymianę ogrodzenia od stro-
ny frontu szkoły za kwotę 150 000 zł.

Przebudowę sieci wodno – 
kanalizacyjnej przy  
ul. Bocianiej w Wołowie: 
2 171 497 zł

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanaliza-
cyjne w Wołowie wykonywało na zle-
cenie Gminy Wołów budowę kanali-
zacji sanitarnej oraz wodociągowej 
na tzw. Ptasim Osiedlu w Wołowie. 
Należący do Gminy Wołów teren, 
na którym prowadzona była inwesty-
cja, został przeznaczony pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Przebudowa drogi Stobno - Mojęcice

Przebudowa drogi w Piotroniowicach

Ul. Giedroycia w Wołowie po przebudowie

Budowa chodnika w Warzęgowie

Budowa kładki i remont chodnika - ul. Rawicka w Wołowie

Koncepcja wiaduktu w Wołowie

Dokumentacja na kolejne inwestycje drogowe

Remont dachu w SP2 w Wołowie

Budowa kanalizacji na ul. Bocianiej w Wołowie
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Największa inwestycja 
w historii gminy
Gmina Wołów wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego rozpoczęła realizację trzeciego a zarazem ostatniego 
etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie. Jest 
to największa inwestycja drogowa w historii samorządu. Swoim 
zasięgiem obejmie sieć dróg łączących północ i południe miasta.

Ponad 46 milionów złotych, blisko 
5 kilometrów długości, nowe 
drogi, chodniki i ścieżki rowerowe 
– tak w skrócie można opisać 
najważniejszą inwestycję drogową 
Gminy Wołów. Wszystkie etapy 
tego przedsięwzięcia obejmą 
ulice: Kościuszki, Leśną, Wojska 
Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, 
Poznańską, Ludową i Wiejską.

m ieszkańcy od lat oczekiwali 
na remont drogi wojewódz-
kiej nr 338 w Wołowie, ponie-

waż jest to jedna z najważniejszych 
arterii naszego miasta – mówi Dariusz 
Chmura, burmistrz Gminy Wołów. – 
Droga ta była przez lata łatana, a jej 
stan pozostawiał wiele do życzenia. 
Teraz w końcu, po kilku latach starań 
o realizację tego zadania możemy ode-
tchnąć z ulgą. Mieszkańcy przy okazji 
będą cieszyć się z bezpiecznych ście-
żek rowerowych.

– Jest to dobry przykład współpra-
cy naszego samorządu z samorzą-
dem gminnym – powiedział w trakcie 
wizyty w Wołowie Cezary Przybyl-
ski, marszałek Województwa Dol-
nośląskiego, który odwiedził Wołów 
przy okazji rozpoczętych prac na dro-
dze wojewódzkiej nr 338. Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego dofi-
nansował powyższe zadanie w kwo-
cie 25 milionów złotych. Resztę tj. 21 
milionów złotych przeznaczy Gmina 
Wołów.

Wołów odwiedził także Tymoteusz 
Myrda, członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, który podkreślił 
rolę inwestycji drogowych w rozwo-
ju miast i gmin.

Prace ruszyły od strony  
ul. Kościuszki i Ludowej

Remont drogi wojewódzkiej nr 338 
rozpoczął się najpierw od skrzyżowa-
nia z ul. Zofii Chrzanowskiej, następ-
nie prace ruszą w kierunku rozwi-
dlenia z ul. Leśną. W dalszym etapie 
prac remontowany będzie odcinek 
w kierunku Urzędu Skarbowego 
(wyjazd z miasta w kierunku Moję-
cic). W związku z rozpoczęciem prac 
drogowych przy przebudowie drogi 
wojewódzkiej nr 338 w Wołowie 
od strony ul. Kościuszki obowiązu-
je objazd przez ulicę Leśną i Parko-
wą. W ramach prac przy przebu-
dowie drogi wojewódzkiej nr 338 
w Wołowie zostanie wybudowana 
nowa nawierzchnia jezdni, chodniki 
i ciągi pieszo-rowerowe, nowe oświe-
tlenie uliczne. 

Zostanie również wybudowana lub 
przebudowana kanalizacja sanitar-
na oraz kanalizacja deszczowa, sieci 
w tym sieci wodociągowe. W związ-
ku z tym, przez najbliższe 2 miesiące 
mieszkańcy ul. Tadeusza Kościuszki 
oraz przyległych ulic, muszą liczyć się 
z czasowymi przerwami w dostawie 
wody. Pracownicy Przedsiębiorstwa 
Wodno – Kanalizacyjnego w Woło-
wie będą wykonywać prace moder-
nizacyjne sieci wodociągowej, która 
na odcinku ul. Kościuszki wyma-
ga całkowitej wymiany. Wyłączenia 
wynikające z realizacji zadania będą 
następować po godzinie 8:00, tak aby 
mieszkańcy zdążyli wyjść do pracy/
szkoły.

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego odwiedził Wołów przy okazji rozpoczętych prac nad przebudową drogi nr 338 w Wołowie

Kolejne przerwy mogą wynikać 
z awarii dotychczasowej sieci, które 
mogą występować z uwagi na jej stan 
i prace które będą prowadzone w jej 
obrębie. Nie powinny jednak one 
trwać dłużej niż dwie godziny. Dzięki 
prowadzonym pracom już od czerwca 
br. na tzw. Zatorzu w Wołowie woda 
dostarczana będzie zupełnie nową sie-
cią wodociągową.

Prace ruszyły również po drugiej 
stronie miasta, od strony ulicy Ludo-
wej. Rozpoczęła się tu przebudowa 
mostu na Juszce. Przejazd przez most 

Zaplanowany objazd w związku z przebudową mostu na Juszczce

jest niemożliwy, obowiązuje objazd 
ulicą Garwolską i Rawicką. Zgodnie 
z harmonogramem roboty na tym 
odcinku mają potrwać do drugiej 
połowy lipca. Równolegle w ramach 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
338 w Wołowie będą cały czas pro-
wadzone prace przy ul. Kościusz-
ki. Po przebudowie mostu na ul. 
Ludowej kolejne roboty drogowe 
będą kontynuowane w kierunku ul. 
Poznańskiej.

Ścisła współpraca 
z Urzędem 
Marszałkowskim

Ostatni etap inwestycji opiewa 
na kwotę 35 943 400,76 zł. Najniż-
szą ofertę spełniającą wymogi for-
malne w drodze przetargu złożyło 
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzy-
mania Dróg i Mostów z Piotroniowic. 
Gmina Wołów przed przystąpieniem 
do procedury przetargowej na podsta-
wie sporządzonych kosztorysów przy-
jęła, że na przedsięwzięcie przeznaczy 
31 800 000 zł (łącznie z dofinansowa-
niem województwa). Radni Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego przegło-
sowali przekazanie większej puli środ-
ków na to zadanie, dzięki temu możli-
we było rozstrzygnięcie postępowania. 
Ostatecznie więc wkład Gminy Wołów 
wyniesie 16 296 737,90 zł, a dofinan-
sowanie województwa wyniesie obec-
nie 19 646 662,86 zł.

Przed rozpoczęciem robót dro-
gowych nastąpiło ustalenie zastęp-
czej organizacji ruchu. Uzgodnienia 
w tym zakresie były długotrwałym 
procesem ze względu na zakres prac 
drogowych.
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Sieć ścieżek rowerowych, 
nowa nawierzchnia 
jezdni, kanalizacja

W ramach przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 338 w Wołowie 
zostanie wybudowana lub 
przebudowana kanalizacja, sieć 
wodociągowa, sieć gazowa, sieć 
elektroenergetyczna. Zostanie 
wybudowane nowe oświetlenie 
uliczne, nowa nawierzchnia jezdni, 
chodniki i ciągi pieszo – rowerowe. 
Co ważne, kierowcy muszą 
liczyć się ze zmianami w stałej 
organizacji ruchu. Ta musiała być 
skonsultowana oraz zatwierdzona 
przez Dolnośląską Służbę 
Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Ulice Poznańska, 
Piłsudskiego

Pierwsze rondo zostanie wybudowa-
ne na skrzyżowaniu ul. Piłsudskie-
go z ul. Wojska Polskiego. Kierow-
cy wyjeżdżający z ul. Poznańskiej 
będą mieli nakaz skrętu w prawo, 
gdzie – chcąc udać się w kierunku 
ul. Korzeniowskiego – będą mogli 
zawrócić na skrzyżowaniu o ruchu 
okrężnym. Wjazd od strony ul. Pił-
sudskiego w ul. Poznańską będzie uła-
twiony za sprawą utworzonego pasu 
do skrętu w lewo.

Ulice Chopina,  
Wojska Polskiego

Kolejną nowością będzie pas do skrę-
tu w lewo w ul. Fryderyka Chopina. 
Po przebudowie drogi wojewódzkiej 
zmieni się tu kierunek jazdy, natomiast 
ul. Chopina nadal będzie jednokierun-
kowa, tak samo jak odcinek ul. Woj-
ska Polskiego od skrzyżowania z ul. 
Chopina w kierunku poczty, z tym, 
że tu również nastąpi zmiana kierun-
ku jazdy – wjazd od strony ul. Chopina.

Ulice Kościuszki, Leśna

Kolejne rondo znajdzie się na rozwi-
dleniu ulic Kościuszki oraz Leśnej. 
Na ul. Leśnej zostanie wymalowany 
pas do skrętu w lewo w ul. Witosa. 
Kierowcy jadący od strony ul. Wito-
sa będą mieli nakaz skrętu w prawo. 
Oba ronda mają uspokoić ruch oraz 
zwiększyć bezpieczeństwo na terenie 
miasta. Wprowadzony zostanie zakaz 
skrętu w prawo w ulicę Witosa dla 
jadących od strony centrum.

Co ze ścieżkami 
rowerowymi?

Ciągi pieszo – rowerowe powstaną 
niemal na każdym odcinku przebudo-
wywanej drogi. Pas dla rowerzystów 
będzie kontynuowany od mostu przy 
ul. Ludowej w kierunku bloku przy 
ul. Poznańskiej (naprzeciwko stare-
go pawilonu handlowego). Tam rowe-
rzyści będą musieli przejechać przez 
jezdnię, by kontynuować jazdę ul. 
Robotniczą i Sikorskiego. Przy skrzy-
żowaniu ulic Sikorskiego oraz Piłsud-
skiego zostaną wymalowane pasy. 
Ścieżka rowerowa będzie kontynu-
owana na skrzyżowaniu z ul. Chopina 
(przejazd przez jezdnię) i ulicą Cho-
pina (ciąg pieszo – rowerowy przy 
szkole), następnie po tej samej stro-
nie jezdni ul. Wojska Polskiego, Leśną 
i ul. Kościuszki aż do Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego.

Pas pieszo – rowerowy powstanie 
także w miejscu chodnika przy stra-
ży pożarnej na ul. Wojska Polskiego 
w kierunku poczty. Przy skrzyżowa-
niu z Alejami Niepodległości zostaną 
wymalowane pasy, a ścieżka będzie 
kontynuowana ul. Wojska Polskiego 
od strony gabinetu stomatologiczne-
go (w kier. ul. Chopina).

Dwa pierwsze etapy 
na ukończeniu

Dwa pierwsze etapy przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 338 są już 
na ukończeniu i były realizowane 
w 2019 roku. Inwestycja rozpoczęła 
się od północy miasta – ulicy Wiej-
skiej i Ludowej. Została tu wybudo-
wana nowa kanalizacja deszczowa 
i sanitarna, nowe oświetlenie. Przy 
ul. Ludowej powstał również nowy 

Mapa przedstawiająca zakres inwestycji

chodnik z ciągiem pieszo – rowero-
wym. Podczas inwestycji został sko-
rygowany łuk od strony ul. Ludowej 
w kierunku ul. Poznańskiej. Jezdnia 
posiada pas do skrętu w lewo w ul. 
Garwolską. Pierwsze dwa etapy inwe-
stycji były realizowane przez Przedsię-
biorstwo Budowy i Utrzymania Dróg 
i Mostów z Piotroniowic. Realizacja 
tego etapu opiewa na kwotę ponad 
9,2 mln zł, a zadanie współfinanso-
wane było przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego.  
Foldery informacyjne trafiły do miesz-
kańców gminy

Gmina Wołów wydała 9 000 sztuk 
folderów informacyjnych dotyczących 
powyższej inwestycji. Informatory tra-
fiły już do gospodarstw domowych na 
terenie miasta oraz wsi. Folder jest 
także do pobrania na stronie www.
wolow.pl

Ulica Ludowa po przebudowie

Wizualizacja przedstawiająca rondo na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego – Wojska Polskiego

Wizualizacja przedstawia ulicę Leśną po przebudowie

– Tak będzie wyglądać ulica Kościuszki

Wizualizacja skrzyżowania ulic Poznańska – Zwycięstwa
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Ulga dla 
przedsiębiorców

Burmistrz Gminy Wołów wydał 
zarządzenie o zmianie stawek 
za wynajem lokali gminnych.

z arządzenie dotyczy zmniejsze-
nia czynszu za lokale handlo-
we, usługowe itp. w związku 

z aktualną sytuacją epidemiologiczną 
i obowiązującymi restrykcjami. Obni-
żenie stawki czynszu do kwoty 1 zł 
brutto obowiązywać będzie w marcu 
oraz kwietniu bieżącego roku. Staw-
ka ta jest niezależna od wynajmowa-
nej powierzchni. Podobne zarządze-
nie zostało opublikowane również rok 
temu, po wybuchu epidemii COVID-19. 

Konsultacje 
z psychologiem

W punkcie konsultacyjnym 
Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoho-

lowych przy pl. Szkolnym 2 w Woło-
wie w każdy czwartek w godzinach 
15:00‒18:00 telefoniczny dyżur pełni 
psycholog. Nr telefonu: 71 389 14 95.

Z kolei w każdą środę w godzinach 
16:00‒19:00 dyżur będzie pełnić kon-
sultant do spraw uzależnień.

Narodowy Spis Powszechny 
ludności i mieszkań 2021
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd 
Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Każdy mieszkaniec naszej gminy ma obowiązek wzięcia w nim udziału

Spisem objęci są mieszkańcy 
Polski – zarówno Polacy, 
jak i cudzoziemcy, stali 
mieszkańcy Polski przebywający 
w czasie spisu za granicą. 
Obowiązkową metodą jest 
samospis internetowy. 

W ejdź na stronę GUS spis.
gov.pl i wypełnij formularz 
spisowy. Jeżeli nie możesz 

tego zrobić we własnym zakresie, 
odwiedź Urząd Miejski w Woło-
wie. Na czas trwania spisu urzędy 
gmin przygotowały specjalne miej-
sca, gdzie wykonasz samospis. Jeże-
li nie masz możliwości spisać się 
przez Internet, możesz zadzwonić 
na infolinię: 22 279 99 99. 

Jeśli nie spiszesz się przez Inter-
net ani przez telefon, skontaktuje 
się z Tobą rachmistrz – telefonicz-
nie lub bezpośrednio, aby prze-
prowadzić spis. Zgodnie z ustawą 
o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. nie 
możesz odmówić mu przekazania 
danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest 
obowiązkowy – tak stanowi ustawa 
spisowa. Odmowa udziału w spi-
sie powszechnym grozi karą grzyw-
ny na podstawie art. 57 ustawy 
o statystyce publicznej. Nie oba-
wiaj się o swoje dane. Jak zapew-
nia GUS, chroni je tajemnica sta-
tystyczna. Dane jednostkowe 
zbierane i gromadzone w badaniach 

przeprowadzanych w ramach sta-
tystyki publicznej są poufne i pod-
legają szczególnej ochronie. Pra-
cownicy statystyki publicznej 
są zobowiązani do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej.

Dane ze spisu  
– do czego są potrzebne?

Jego wyniki pozwalają odpowiadać 
na nasze potrzeby na poziomie lokal-
nym i globalnym. Stanowią wyznacz-
nik dla tworzenia budżetów przez 
samorządy oraz podstawę określania 
wysokości subwencji państwowych 
czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki  uzyskane ze Spisu 
powszechnego wykorzystywane 
są przez kluczowe resorty do plano-
wania działań w zakresie oświaty, 
ochrony zdrowia, polityki żywno-
ściowej, finansów, zagospodarowania 
przestrzennego, potrzeb mieszkanio-
wych czy gospodarki wodno- ście-
kowej.

Informacje statystyczne pozyskane 
dzięki spisowi ludności, konieczne 

do złożenia wniosków i sporządze-
nia studiów wykonalności projek-
tów lub do stworzenia biznespla-
nów wykorzystują przedsiębiorcy 
oraz beneficjenci funduszy europej-
skich w ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz 
liczba miejsc w Parlamencie Euro-
pejskim zależą m.in. od liczby miesz-
kańców, określonej wynikami ostat-
niego spisu.

To ważny projekt społeczny
Darmowy transport dla potrzebujących w Gminie Wołów

Osoby niepełnosprawne i seniorzy 
z terenu Gminy Wołów będą mogli 
niebawem skorzystać z darmowej 
taksówki społecznej. Taka usługa 
ma pomóc osobom potrzebującym 
w dotarciu np. do przychodni czy 
urzędu. Wyjaśniamy, na czym 
polegać będzie usługa door-
to-door na naszym terenie.

W ychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, zwią-
zanych z brakiem wystarcza-

jącej ilości połączeń autobusowych, 
Gmina Wołów podjęła się współpra-
cy z Powiatem Wołowskim i w lipcu 
2018 roku podpisała porozumienie 
dotyczące powszechnego transportu 
na terenie całego powiatu. Ostatecz-
nie przedsięwzięcie nie zostało jed-
nak zrealizowane, ponieważ powiat 
wycofał się z wyżej wymienionego 
zadania. Gmina Wołów szukała inne-
go rozwiązania, by spełnić oczekiwa-
nia związane z komunikacją w obrę-
bie swojego terenu. W tym roku udało 
się pozyskać kwotę ponad 680 000 zł 
na usługę door-to-door. Samorząd 
zakupił niedawno bus marki Ford 
Transit. To jeden z dwóch pojazdów, 
które niebawem będą wykorzystywa-
ne na co dzień do prowadzenia dar-
mowego transportu. Bus posiada 9 
miejsc, a jego koszt to 132 839,98 zł. 
Dodatkowo pojazd będzie doposażo-
ny w windę i wózek dla osób niepeł-
nosprawnych.

– Usługa door-to-door jest dedy-
kowana najbardziej potrzebującym 
członkom naszej lokalnej społeczno-
ści, którzy ze względu na problemy 
związane ze stanem zdrowia trafiają 

na co dzień na bariery, które unie-
możliwiają im np. integrację ze spo-
łeczeństwem, dotarcie do lekarza. 

Przez brak mobilności osoby te nie 
mają możliwości odnalezienia się 
na lokalnym rynku pracy, czują się 

samotne, niepotrzebne i nie są w sta-
nie zadbać o swoje zdrowie – mówi 
Dariusz Chmura, Burmistrz Gminy 
Wołów. – Cieszę się tym bardziej, 
że Gmina Wołów jest jednym z ośmiu 
beneficjentów dofinansowania powyż-
szego projektu z terenu Dolnego Ślą-
ska.

Usługa darmowego transpor-
tu na terenie Gminy Wołów została 
w 100% dofinansowana z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach dzia-
łania 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokal-
nym Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014‒2020. 
Wartość zadania opiewa na kwotę 
ponad 680 000 zł. Partnerem projek-
tu na terenie Gminy Wołów jest Sto-
warzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
w Wołowie.

Założeniem przedsięwzięcia jest 
zwiększenie mobilności osób niepełno-
sprawnych oraz mieszkańców powyżej 
60. roku życia. Transport door-to-door 
(z ang. „od drzwi do drzwi”) będzie 
realizować na zlecenie Gminy Wołów 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woło-
wie. W ramach przygotowań do usłu-
gi zakupione zostaną busy, zatrudnie-
ni kierowcy, jak również asystenci, 
którzy będą pomagać mieszkańcom 
w przedostaniu się z domu do busa, 
a następnie z busa do miejsca doce-
lowego.

Cel przejazdu musi być związa-
ny z aktywizacją społeczno – zawo-
dową użytkownika/użytkowniczki 
usługi. Celem realizacji powyższej 
usługi jest:
• aktualizacja społeczna, w tym naby-
cie, przywrócenie lub wzmocnienie 
kompetencji społecznych, zaradno-
ści, samodzielności i aktywności spo-
łecznej m.in. poprzez udział w zaję-
ciach, dostęp do kultury, spotkania 
integracyjne.
• aktywizacja zawodowa, w tym 
utrzymanie zatrudnienia, pomoc 
w wyborze lub zmianie zawodu, 
wyposażenie w kompetencje i kwali-
fikacje zawodowe oraz umiejętności 
pożądane na rynku pracy.
• edukacyjny wzrost  pozio -
mu wykształcenia, dostosowanie 
wykształcenia do potrzeb lokalnego 
rynku pracy,
• zdrowotny: wyeliminowanie lub 
złagodzenie barier zdrowotnych 
utrudniających funkcjonowanie 
w społeczeństwie lub powodujących 
oddalenie od rynku pracy praz dostęp 
do usług zdrowotnych w tym rehabi-
litacyjnych.

Każda osoba potrzebująca trans-
portu będzie mogła zamówić taksów-
kę społeczną w formie telefonicznej, 
elektronicznej bądź za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej. W założeniu dar-
mowy transport będzie funkcjonował 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:30‒15:30. Planowany termin 
rozpoczęcia pracy taksówki społecz-
nej to czerwiec tego roku.

W kolejnych publikacjach będziemy 
szczegółowo informować o zasadach 
funkcjonowania taksówki społecznej 
na terenie Gminy Wołów.

Chcesz sprawdzić,  
o co GuS zapyta  
w spisie lub zapoznać się  
z ustawą spisową  
czy zweryfikować rachmistrza? 

Wejdź na 
spis.gov.pl 
i bądź na bieżąco!



15NUMER 1 (1), kwiecień 2021 Dzień dobry Wołów Bezpłatny informator Gminy Wołów

Przekazaliśmy sprzęt medyczny, 
maseczki i wspieraliśmy przedsiębiorców
Wybuch pandemii COVID-19 zmienił życie naszych mieszkańców, 
ale również sposób funkcjonowania samorządu

Najważniejszym wyzwaniem, 
które czekało Gminę Wołów 
była pomoc naszej lokalnej 
społeczności, w tym służbom 
i przedsiębiorcom. W poniższym 
artykule podsumowujemy 
wszystkie działania, które 
podejmowaliśmy w walce 
z koronawirusem w 2020 roku.

odwołane wydarzenia kultural-
ne, sportowe, przymus pozosta-
nia w domach, zdalna nauka 

dzieci i młodzieży, wprowadzane 
nowe obostrzenia – taką rzeczywi-
stość zastaliśmy na początku marca 
ubiegłego roku. Każdy mieszkaniec 
musiał dostosować się do nowej rze-
czywistości, a Gmina Wołów stanę-
ła przed wyzwaniem koordynowania 
działań zapobiegających rozprzestrze-
nianiu się wirusa COVID-19 na swoim 
terenie. W 2020 roku z budżetu gminy 
na walkę z COVID-19 została zadyspo-
nowana kwota 491 529,56 zł. Więk-
szość tej kwoty, bo ponad 297 000 zł 
dotyczy zakupu środków ochrony oso-
bistej, w tym m.in. maseczek, rękawi-
czek, środków do dezynfekcji czy też 
masek specjalistycznych i kombine-
zonów dla pracowników Pogotowia 
Ratunkowego w Wołowie.

Maseczka dla każdego 
mieszkańca

– Jako gmina postawiliśmy sobie nad-
rzędny cel, by środki ochrony osobistej 
trafiły do wszystkich mieszkańców, 
pracowników służb, przedsiębior-
ców, szkół – mówi Dariusz Chmu-
ra, burmistrz Gminy Wołów. – Nasz 
sztab kryzysowy rozpoczął pracę zaraz 
po pierwszych doniesieniach dotyczą-
cych koronawirusa w Polsce. Wtedy 
prewencyjnie, po konsultacji z dyrek-
torami Wołowskiego Ośrodka Kultury 
i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woło-
wie podjąłem decyzję o odwołaniu 
wydarzeń kulturalnych i sportowych. 
Na bieżąco prowadziliśmy rozmowy 
z Powiatową Stacją Sanitarno – Epi-
demiologiczną w Wołowie i wspiera-
liśmy służby w przekazywaniu naj-
ważniejszych komunikatów naszym 
mieszkańcom.

Największym zadaniem było przeka-
zanie maseczek ochronnych wielokrot-
nego użytku wszystkim mieszkańcom 

naszej gminy. Łącznie do mieszkań-
ców trafiło ponad 20 000 maseczek.

– Zadanie było trudne do zrealizo-
wania ze względu na cały proces logi-
styczny – mówi burmistrz Dariusz 
Chmura. – W akcję pakowania mase-
czek zaangażowani byli pracownicy 
urzędu i jednostek podległych, z kolei 

za dystrybucję w mieście odpowiadało 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Przedsiębiorstwo Wodno – Kana-
lizacyjne w Wołowie, na terenach wiej-
skich zaś w akcję zaangażowani byli 
sołtysi oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

Istotnymi działaniami prewencyjny-
mi była również, przeprowadzana kil-
kukrotnie dezynfekcja na terenie mia-
sta i wsi. Koszty dezynfekcji terenów 
publicznych wyniosły 17 220 zł.

Swoją pomoc okazali także lokal-
ni przedsiębiorcy. Gmina otrzyma-
ła od firmy PCC Rokita tonę płynu 
do dezynfekcji, z kolei firma Steinpol 
Central Services sp. z o.o. przekaza-
ła 4 000 maseczek dla naszych miesz-
kańców, które zostały przeznaczone 
na rezerwę kryzysową.

Działania pomocowe  
dla lokalnych służb

W 2020 roku jako gmina wspieraliśmy 
również powiatową służbę zdrowia, 
między innymi poprzez zakup sprzę-
tu medycznego i przekazywane środ-
ki ochrony osobistej takie jak masecz-
ki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki. 
W trakcie kwarantanny pracowników 
Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńcze-
go w Wołowie koordynowaliśmy prze-
kazywanie posiłków, artykułów pierw-
szej potrzeby.

Szerzej na temat wsparcia udziela-
nego Powiatowemu Centrum Medycz-
nemu w Wołowie piszemy w osobnej 
publikacji Informatora.

Jako gmina finansowaliśmy również 
noclegi żołnierzy Wojsk Obrony Tery-
torialnej, którzy pełnili służbę w Woło-
wie. Prowadzili oni triaż, tj. przyjmowa-
li pacjentów zgłaszających się do izby 
przyjęć szpitala w Wołowie, dokonywa-
li pomiaru temperatury oraz przepro-
wadzali badania pod kątem obecności 
koronawirusa by oddzielić pacjentów 
zakażonych od tych zdrowych.

Wsparcie otrzymały również ochot-
nicze straże pożarne, dla których został 
zakupiony sprzęt w postaci pralek 
i suszarek na kwotę ponad 13 000 zł. 

Pogotowie Ratunkowe w Wołowie 
otrzymało od nas m.in. specjalistycz-
ne maseczki ochronne.

Pomoc przedsiębiorcom

Przedsiębiorcy z terenu Gminy Wołów 
także otrzymali pakiety ochrony oso-
bistej w ramach odrębnej akcji orga-
nizowanej pod koniec marca. Wów-
czas zostało przekazanych 5 000 sztuk 
maseczek. Oprócz tego w marcu ubie-
głego roku burmistrz Dariusz Chmura 
wydał zarządzenie w sprawie zmia-
ny stawek czynszu z tytułu dzierża-
wy gruntów zajętych pod działalność 

handlową lub usługową za marzec 
i kwiecień 2020 roku do ryczałtowej 
kwoty w wysokości 1 zł netto nieza-
leżnie od powierzchni użytkowej grun-
tu oraz taką samą kwotę za wynajem 
lokalu pod powyższą działalność nie-
zależnie od powierzchni lokalu.

Z inicjatywy burmistrza Dariusza 
Chmury ubiegłym roku Gmina Wołów 
wsparła również lokalnych hodow-
ców chryzantem i sprzedawców zni-
czy, po decyzji rządu o zamknięciu 
cmentarzy tuż przed dniem Wszystkich 
Świętych i Zaduszkami. Łącznie zostało 
odkupionych 2 300 sztuk zniczy, które 
zostały zapalone na grobach Cmenta-
rza Komunalnego w Wołowie – tam, 
gdzie nie zdążyli tego zrobić bliscy 
osób zmarłych, a zakupione chryzan-
temy ozdobiły m.in. centrum Wołowa.

Ścisła współpraca 
z województwem: 
pierwsza stacja 
do wymazów w Wołowie

W połowie kwietnia 2020 roku 
Gmina Wołów we współpracy z Dol-
nośląskim Urzędem Wojewódzkim 
we Wrocławiu oraz Powiatową Sta-
cją Sanitarno – Epidemiologiczną 
w Wołowie podjęła się zorganizo-
wania pilotażowej stacji typu drive-
thru w której pobierane są wymazy 
od osób objętych kwarantanną z tere-
nu powiatu wołowskiego. Dzięki tej 
procedurze znacząco skrócił się czas 

Pracownicy urzędu i jednostek gminnych szykowali pakiety maseczek dla mieszkańców

oczekiwania na testy. Stacja mieściła 
się przy hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ul. Panieńskiej.

Pomoc starszym 
i potrzebującym

Gmina Wołów nie zapomniała 
o osobach starszych i potrzebujących. 
Wspólnie z wolontariuszami koordy-
nowaliśmy działania w ramach Banku 
Życzliwości Gminy Wołów. W ramach 
tej działalności osoby starsze i potrze-
bujące, przebywające w kwarantan-
nie czy rodzice małych dzieci mogli 
zgłosić się do wolontariuszy z proś-
bą o pomoc w zrobieniu zakupów, 
wykupieniu leków czy wyprowadze-
niu psa na spacer. Później Bank Życzli-
wości został przekształcony w Centrum 
Wsparcia Osób Starszych i Potrzebują-
cych, w ramach których dostępna była 
i nadal jest także darmowa pomoc psy-
chologiczna.

Urząd Miejski koordynował również 
akcję szycia maseczek dla mieszkań-
ców naszej gminy. Dzięki uprzejmo-
ści pewnej mieszkanki Wołowa Gmina 
Wołów otrzymała dużą ilość materia-
łu z którego były szyte maseczki wie-
lokrotnego użytku. Pracę wykonywało 
około 20 osób – zarówno osoby młode 
jak i seniorzy. Do pomocy zgłosili się 
mieszkańcy m.in. Wołowa, Lubiąża, 
Starego Wołowa, Uskorza Wielkiego, 
Krzydliny Wielkiej i Małej oraz Łoso-
siowic. Akcję szycia maseczek z ramie-
nia Urzędu Miejskiego w Wołowie 
koordynował Eugeniusz Stańczak – 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Seniorów.

Środki ostrożności 
w naszych instytucjach

Ze względu na obostrzenia epidemicz-
ne zmienił się także sposób przyjmowa-
nia interesantów w Urzędzie Miejskim 
w Wołowie oraz podległych gminie 
instytucjach. By zapewnić bezpieczeń-
stwo interesantom i pracownikom, 
Gmina Wołów weszła we współpracę 
z lokalną firmą Maximus S.C., która 
użyczyła wyprodukowaną przez sie-
bie kabinę do dezynfekcji. Taka sama 
kabina została zamontowana w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wołowie.

Dezynfekcja terenów publicznych

Specjalistyczne maseczki dla Pogotowia Ratunkowego w Wołowie

Jedna z pierwszych w Polsce stacja do pobierania wymazów od osób przebywających w kwarantannie

Pakiety maseczek wielokrotnego użytku
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minął rok od zmian  
w gospodarce odpadami

1 kwietnia bieżącego roku minął rok, odkąd 
wprowadzone zostały zmiany w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Wołów. Dzięki wprowadzeniu 
piątej frakcji – bioodpadów oraz zbiórce 
bezpośrednio z nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej odnotowaliśmy znaczący 
spadek odpadów zmieszanych.

W ciągu pierwszych miesięcy zlikwidowaliśmy 
około 90 gniazd śmieciowych na terenie miasta 
oraz około 120 punktów na terenie sołectw. Pod 
koniec roku przeprowadziliśmy ankietę, w któ-
rej zapytaliśmy mieszkańców, czy są zadowole-
ni ze zbiórki odpadów bezpośrednio z nierucho-
mości. Aż 78% ankietowanych odpowiedziało 
„TAK”.

Na terenach budynków wielorodzinnych nie-
ustannie zachęcamy wspólnoty mieszkaniowe 
do zabudowy swoich gniazd śmieciowych w taki 
sposób, aby nikt poza mieszkańcami nie podrzu-
cał swoich odpadów. W ciągu roku powstało kil-
kanaście takich gniazd.

O efektach zabudowy gniazd świadczy rów-
nież wyrażone w ankiecie zdanie mieszkańców. 
Przy zabudowanych gniazdach śmieciowych aż 
67% osób nie zauważa procederu „podrzuca-
nia” śmieci.

Przy niezabudowanych gniazdach jest zupełnie 
odwrotnie: aż 71% osób, które wyrzuca odpady 
w gnieździe niezabudowanym, zauważa „pod-
rzucanie” odpadów przez osoby spoza wspól-
noty.

Prezentujemy przykładowe miejsca, gdzie wyko-
nano gniazda śmieciowe:

W roku 2020 przeprowadziliśmy również mobil-
ną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, którą 
rozpoczęliśmy również w pierwszym kwarta-
le roku 2021.Według przeprowadzonej ankie-
ty, aż 74% osób jest zadowolonych ze zbiórki.

Niepokojące są natomiast informacje uzyskane 
w ankiecie dotyczące Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych. Tylko 27% ankieto-
wanych korzystało z PSZOK – u przy ul. Rawic-
kiej, co składania nas do rozpoczęcia prac nad 
budową nowego, nowoczesnego punktu, który 
zachęcałby mieszkańców do przywożenia odpa-
dów kłopotliwych.

Zachęcamy również do korzystania z Aplikacji 
BLISKO – moduł: Gospodarka Odpadami. Dzię-
ki Aplikacji jesteśmy na bieżąco z ilością ponad 
4 400 użytkowników z terenu Gminy Wołów. 
Kontakt z PGK Wołów jeszcze nigdy nie był tak 
prosty! W ostatnim roku przyjęliśmy od Was 
łącznie ponad 1 000 zgłoszeń.

• Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Wołowie

mobilna zbiórka odpadów 
Od 12 do 27 kwietnia każdy mieszkaniec terenów 
wiejskich w Gminie Wołów może za darmo pozbyć 
się niechcianych mebli czy sprzętu sportowego

Pracownicy PGK Wołów będą odbierać 
odpady wielkogabarytowe spod posesji 
od poniedziałku do soboty w godzinach 
porannych, dlatego prosimy, aby były 
one wystawione już od godziny 7:00.

W ramach zbiórki można wystawić przed 
domem: meble, plastikowe meble, 
meble, materace, dywany, stolarkę 

okienną drewnianą i plastikową (bez szyb), deski 
do prasowania, rowery, duży sprzęt sportowy 
(bez części elektrycznych i elektronicznych), 
duże zabawki, wózki dziecięce.

Zbiórka nie obejmuje zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego (np. lodówki, pral-
ki itp.), opon, odpadów budowlanych (np. gruz, 
papa, wełna, styropian). Wszystkie te odpady 
oprócz papy, wełny i styropianu można przy-
wieźć osobiście do Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych przy ul. Rawickiej 
w Wołowie.

Harmonogram zbiórki dla 
poszczególnych miejscowości:

• 12 kwietnia 2021 – poniedziałek – Łososio-
wice, Piotroniowice

• 13 kwietnia 2021 – wtorek – Uskorz Mały, 
Uskorz Wielki, Lipnica

• 14 kwietnia 2021 – środa – Krzydlina Mała, 
Krzydlina Wielka, Domaszków, Gliniany

• 15 kwietnia 2021 – czwartek – Stobno, Bisku-
pice, Zagórzyce, Kąty

• 16 kwietnia 2021 – piątek – Prawików, Rata-
je, Mojęcice – ul. Długa i ul. Osiedlowa

• 17 kwietnia 2021 – sobota – Mojęcice – pozo-
stałe ulice

• 19 kwietnia 2021 – poniedziałek – Boraszyn, 
Wodnica, Tarchalice

• 20 kwietnia 2021 – wtorek – Dębno, Rudno, 
Wrzosy, Kretowice

• 21 kwietnia 2021 – środa – Stary Wołów, Goli-
na, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Kłopotówka

• 22 kwietnia 2021 – czwartek – Garwół, Miłcz, 
Sławowice, Mikorzyce, Proszkowa

• 23 kwietnia 2021 – piątek – Gródek, Siodł-
kowice, Straża, Smarków, Pawłoszewo, Pie-
rusza, Łazarzowice

• 24 kwietnia 2021 – sobota – Warzęgowo, 
Stęszów, Nieszkowice, Wróblewo, Pełczyn, 
Żychlin, Straszowice

• 26 kwietnia 2021 – poniedziałek – Lubiąż Pół-
nocny

• 27 kwietnia 2021 – wtorek – Lubiąż Połu-
dniowy
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Aktywny Wołów – letnia oferta dla mieszkańców
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszańców Gmina Wołów stworzyła projekt pod nazwą „Aktywny Wołów”. Projekt ma na 
celu aktywizację mieszkańców gminy poprzez szereg wydarzeń ruchowych, animacyjnych oraz kulturowych w okresie letnim.

Aktualna sytuacja związana 
z pandemią w dużym stopniu 
utrudnia planowanie okresu 
wakacyjnego poza miejscem 
zamieszkania. Ciągłe restrykcje 
związane m.in. z przemieszczaniem 
się i zamykaniem hoteli sprawiły, 
że powstał pomysł stworzenia 
miejsca rekreacji przyjaznego 
naszej społeczności.

G łównym miejscem realiza-
cji projektu jest teren base-
nu Ośrodka Spotu i Rekreacji 

w Wołowie.
To właśnie tam planowana jest 

zmiana zagospodarowania oraz roz-
budowa istniejącego terenu rekre-
acyjnego. Wraz z jednostkami 
organizacyjnymi gminy – Wołow-
skim Ośrodkiem Kultury oraz Miej-
ską i Gminą Biblioteką Publiczną 
w Wołowie, została stworzona kon-
cepcja przedsięwzięcia przyjaznego 
mieszkańcom. Teren basenu zosta-
nie podzielony na sześć stref.

PiERWSzą STREFą będzie prowadzona 
przez WOK – strefa animacji dla dzieci 
i młodzieży. W strefie tej animatorzy 
będą aktywizować dzieci poprzez 
szereg zabaw, gier zespołowych, zajęć 
artystyczno-plastycznych oraz innych 
atrakcji. W strefie przygotowane 
zostaną gry wielkoformatowe, 
stanowiska do tworzenia dużych 
baniek mydlanych oraz stoisko 
z kolorową watą cukrową. Stworzenie 
atrakcyjnej strefy animacji dla dzieci 

wymaga dużego zaangażowania, 
dlatego dbać o dobrą zabawę oraz 
bezpieczeństwo będą przeszkoleni 
animatorzy.

W DRuGiEJ STREFiE powstanie 
nowoczesny plac zabaw w kształcie 
łodzi.  Znajdować się będzie 
na powierzchni około 80 m2, 

wyposażony zostanie w podłoże 
piaskowe oraz obrzeża wykonane 
z bezpiecznego materiału.

TRzECią STREFą będzie tzw. strefa 
wyciszenia prowadzona przez Miejską 
i Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Wołowie. W strefie tej skorzystamy 
z przygotowanych książek oraz gazet. 
Udostępniony zostanie punkt WiFi, 
powstaną tory do grania w bule 
oraz miejsca do korzystania z gier 
planszowych, a także stoliki szachowe. 
Przygotowane będzie także miejsce 
wypoczynku wyposażone w stoliki, 
leżaki oraz hamaki.

CzWARTA i PiąTA strefa związana 
jest z odpoczynkiem. W miejscach 
przeznaczonych do plażowania 
powstaną żagle przeciwsłoneczne oraz 
zostaną przeprowadzone nasadzenia 
roślinności, a także powstanie 
tzw. nowa mała architektura wraz 
z pergolami. Wszystko po to, aby miło 
spędzić czas wśród zieleni.

STREFA SzóSTA – gastronomiczna 
wyposażona zostanie w stoliki oraz 
siedzenia wykonane z modnych 
w ostatnim czasie palet. Siedzenia 
wyłożone będą miękkimi poduszkami 
odpornymi na wodę. W strefie 
gastronomicznej powstanie także 
zadaszenie w postaci  wiaty 
z parkietem do tańczenia oraz letnim 
barem. Strefa gastronomiczna zasilana 
będzie przez food trucki oferujące 
rożnego rodzaju dania. Udostępniona 
zostanie także strefa grillowania dla 
osób chcących przygotować własne 
posiłki.

Do projektu wykorzystany zostanie 
także zbiornik wodny, na którym 

powstaną dwa pomosty. Jeden wido-
kowy, oraz drugi przy którym będzie 
można skorzystać z atrakcji wodnych 
takich jak łódki czy rowery wodne. 
Wokół zbiornika stworzone zostaną 
nowe nasadzenia zieleni w celu uroz-
maicenia terenu.

Jedną z kluczowych atrakcji będzie 
niewykorzystana wcześniej górka, 
na której powstanie rolkowa zjeżdżal-
nia pontonowa oraz punkt widokowy 
z siedzeniami oraz pergolą na szczycie.

Zwieńczeniem projektu będą nowe 
zjeżdżalnie oraz atrakcje wodne 
w średniej i małej niecce basenu, 
a także dmuchany tor przeszkód znaj-
dujący się w głównym basenie.

Projekt „Aktywny Wołów” to nie 
tylko aktywizacja terenu basenu 

miejskiego w Wołowie, ale także sze-
reg wydarzeń sportowych, kultural-
nych oraz atrakcji przygotowanych 
dla mieszkańców. Do realizacji pro-
jektu zaproszone zostały także kluby 
sportowe i stowarzyszenia działające 
na terenie naszej gminy. W ramach 
projektu organizowane będą pikniki 
rodzinne, zawody sportowe, wycieczki 
rowerowe, kino plenerowe oraz wiele 
innych wydarzeń.

Mamy nadzieję, że ten trudny 
dla nas okres związany z COVID-19 
pozwoli na realizację wszystkich pla-
nowanych inwestycji, a wszelkie prace 
zakończą się przed otwarciem Base-
nu Miejskiego w Wołowie i przysłu-
żą się do aktywnego spędzania czasu 
przez naszych mieszkańców.
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Eugeniusz 
Stańczak
Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Polityki Senioralnej:

Program „Gmina Wołów Seniorom” 
wskazuje wielopłaszczyznową 
pomoc, jaką należy skierować 
do seniorów i ludzi potrzebujących 
pomocy, do ich rodzin i otoczenia, 
by poprawić wizerunek osoby 
starszej, a przede wszystkim 
by uniknąć umieszczania osób 
starszych w placówkach opieki 
stacjonarnej. Istotnym elementem 
realizacji programu jest działanie 
na rzecz zwiększenia uczestnictwa 
seniorów w życiu Gminy, wspieranie 
wszelkich form aktywności, 
promocji zdrowia, profilaktyki, 
edukacji dla starości z udziałem 
dzieci, młodzieży, rodziców 
i edukacji w starości. Bardzo 
ważnym elementem programu jest 
tworzenie płaszczyzn współpracy 
podmiotów działających w Gminie 
Wołów na rzecz poprawy życia 
i zdrowia mieszkańców.

Gmina Wołów 
przyjazna seniorom
Gmina Wołów prowadzi szereg działań i realizuje 
programy wspierające osoby starsze

Na naszym terenie powstał 
dom pomocy społecznej 
oraz dzienny dom seniora. 
Jednym z kluczowych 
elementów działalności 
samorządu jest między 
innymi uchwalony program 
„Gmina Wołów Seniorom”.

W 2019 roku poznaliśmy potrze-
by najstarszej grupy wieko-
wej mieszkańców naszej 

gminy dzięki przeprowadzonym 
badaniom ankietowym. Na podsta-
wie otrzymanych odpowiedzi ponad 
300 osób w wieku 60+ powstał pro-
gram „Gmina Wołów Seniorom”, któ-
rego celem jest zwiększenie aktyw-
ności osób starszych, ponowne 
odkrywanie ich umiejętności i zainte-
resowań, polepszenie stanu ich zdro-
wia, jak i usuwanie wszelkich barier 
tak, by życie wszystkich mieszkańców, 
w tym również seniorów stawało się 
mniej uciążliwe. Najnowsza edycja 
programu na lata 2020 – 2026 zosta-
ła uchwalona w sierpniu ubiegłego 
roku przez Radę Miejską w Wołowie.

Powołany od 2019 roku Pełno-
mocnik Burmistrza do spraw polity-
ki senioralnej pośredniczy na co dzień 
w kontaktach seniorów z naszym 
samorządem. Oprócz tego informa-
cje w zakresie realizowania dzia-
łań na rzecz seniorów udostępnia-
ne są na naszej stronie www.wolow.
pl oraz portalu Facebook, na stronie 
Wołów Seniorom. Obecnie mamy kon-
takt z blisko 700 osobami starszymi 
z terenu naszej gminy, którym na bie-
żąco przekazujemy informacje o podej-
mowanych przez nas inicjatywach.

Dom Pomocy Społecznej 
w Mojęcicach – opieka 
stacjonarna

Jednym z istotnych działań na rzecz 
seniorów z terenu Gminy Wołów było 
utworzenie Domu Pomocy Społecz-
nej „Nasz Dom” oraz dziennego domu 
„Senior+” w Mojęcicach. DPS powstał 
dzięki dofinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014‒2020. War-
tość realizowanego przez gminę pro-
jektu wynosi 1 441 500 zł. W ramach 
otrzymanego dofinansowania powsta-
ła placówka przeznaczona dla 20 osób 
w podeszłym wieku oraz przewlekle 
somatycznie chorych. Projekt trwa 
do 30 września bieżącego roku. W tym 
czasie dofinansowanie zapewnia środki 
na bieżące funkcjonowanie placówki. 

Po zakończeniu realizacji projektu 
wszystkie koszty ponosić będzie Gmina 
Wołów. W roku 2020 średni miesięcz-
ny koszt utrzymania mieszkańca wyno-
sił 3 819,63 zł.

W ubiegłym roku Gmina Wołów 
przeznaczyła 1 504 885 zł na pobyt 65 
mieszkańców gminy w innych domach 
pomocy społecznej. Do chwili obec-
nej w pozostałych DPS przebywa 49 
osób i aktualna kwota wydatkowania 
na ten cel wynosi 62 359,29 zł (dane 
z 27.01.21 r.)

Ośrodek wsparcia Senior + 
– zachęcamy najstarszych 
do aktywności

Na terenie gminy Wołów we wsi Moję-
cice, w budynku wspomnianego Domu 
Pomocy Społecznej powstał również 
ośrodek wsparcia Dzienny Dom Senior 
+, który funkcjonuje w ramach struk-
tur Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wołowie. Placówka powsta-
ła w roku 2019, a na jej wyposażenie 
gmina otrzymała dofinansowanie 
w ramach Programu Wieloletniego 
Senior+ w kwocie 80 000 zł. Dom 
Senior + przyjął pierwszych pensjo-
nariuszy w styczniu 2020 roku. W cza-
sie, gdy przepisy związane z COVID-
19 dopuszczały jeszcze prowadzenie 
zajęć stacjonarnych w domu seniora, 
podopieczni byli codziennie dowoże-
ni do Mojęcic transportem zbiorowy-
mi. Tu brali udział m.in. w zajęciach 
usprawniających ruchowo (gimnasty-
ka, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia 
taneczne), zajęciach edukacyjnych (tre-
ningi pamięci, gry i zabawy myślowe, 
biblioterapia, wykłady, pogadanki), 
terapii zajęciowej (warsztaty plastycz-
ne, zajęcia muzyczne, robótki ręczne), 
zajęciach sportowo – rekreacyjnych 
(spacery, wycieczki), zajęciach kultu-
ralno – oświatowych.

Dom Senior + współpracował z pla-
cówkami medycznymi oraz instytu-
cjami mającymi wpływ na poprawę 
życia seniorów, a podopieczni brali 
udział w spotkaniach ze specjalista-
mi w zakresie poradnictwa (wykłady 
i pogadanki prozdrowotne, spotkania 

z policjantem, ratownikiem medycz-
nym, pracownikiem socjalnym, praw-
nikiem, psychologiem).

W okresie zawieszonej działalności 
z powodu epidemii wszyscy uczestnicy 
Dziennego Domu Senior+ w Mojęci-
cach objęci zostali programem wspar-
cia zdalnego. Program obejmuje: 
świadczenie teleopieki nad uczestni-
kami DDS+ w ramach której utrzymy-
wany jest regularny kontakt telefonicz-
ny (min. 3 razy w tygodniu) z każdym 
z uczestników (a także ich rodzinami), 
rozmowy odrębnie przeprowadzają: 
kierownik, fizjoterapeuta, terapeuta 
zajęciowy oraz fizjoterapeuta.

Domowa opieka 
dla najbardziej 
potrzebujących

W ubiegłym roku w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej zostało zatrud-
nionych 6 opiekunek domowych 
w ramach umowy o pracę i 4 osoby 
w ramach umowy zlecenia. Usługa-
mi opiekuńczymi na terenie naszej 
gminy zostało objętych 61 osób. Kwota 
wydatkowana na usługi opiekuńcze 
wyniosła łącznie 212 794 zł. W roku 
2020 koszt 1 godziny usług opiekuń-
czych i specjalistycznych usług opie-
kuńczych wynosił 24,43 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wołowie brał udział w Programie 
„Opieka 75+” edycja 2020. Program 
ma na celu zwiększenie dostępności 

do usług opiekuńczych i specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób 
samotnych w wieku 75 lat i więcej 
w gminach miejsko-wiejskich, które 
świadczą usługi opiekuńcze samodziel-
nie. W ramach programu zwiększo-
no liczbę godzin usług opiekuńczych, 
dla osób, które już korzystają z takiej 
formy wsparcia. Gmina otrzymała 
dotację celową na pokrycie kosztów 
do 50% realizowanych usług dodat-
kowych w ramach programu. Kwota 
dotacji wyniosła 16 374,26 zł.

W roku 2021 Gmina Wołów- Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Woło-
wie również bierze udział w Programie 
„Opieka 75+” edycja 2021.

Akcja „Seniorzy Seniorom”

W 2020 roku przekazaliśmy w użyt-
kowanie komputery i drukarki dla Kół 
Polskiego Związku Emerytów i Ren-
cistów w Wołowie i Lubiążu. Tym 
samym uruchomiliśmy akcję „Senio-
rzy seniorom”, czyli udzielania korepe-
tycji z obsługi komputera i korzystania 
z telefonu. Seniorzy uczyli się w formie 
indywidualnych spotkań, umawianych 
telefoniczne na określone godziny.

Asystent osoby 
niepełnosprawnej  
– edycja 2020

Gmina Wołów przystąpiła do pro-
gramu „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” edycja 2019‒2020 
realizowanego ze środków Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. W ramach progra-
mu w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej zostały zatrudnione 2 osoby – 
asystent osoby niepełnosprawnej, który 
świadczy usługi polegające na pomo-
cy w wyjściu, powrocie lub dojechaniu 
w wybrane przez osobę niepełnospraw-
ną miejsce tj. placówki oświatowe, pla-
cówki służby zdrowia, urzędy, zna-
jomi, rodzina, instytucje finansowe, 
wydarzenia kulturalne, sklepy, pomoc 
w załatwianiu spraw urzędowych, 
korzystaniu z dóbr kultury, wykony-
waniu codziennych czynności. Łącz-
nie w roku 2020 zostało zrealizowa-
nych 708 godzin, a wartość realizacji 
powyższych zadań wyniosła 21 708 zł. 
Jeden asystent może przepracować u 1 
podopiecznego maksymalnie 30 godzin 
miesięcznie, a koszt 1 godziny wyno-
si 30 zł. W tym roku Gmina Wołów 
również przystąpiła do tego programu.

Program „Wspieraj 
Seniora” i Program 
Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa

Program Wspieraj Seniora- Solidar-
nościowy Korpus Wsparcia Seniorów 
zakłada pomoc w dostarczeniu nie-
zbędnych produktów do domu senio-
ra by ograniczyć konieczność wycho-
dzenia z domu osób starszych podczas 
pandemii ze względu na ich bezpie-
czeństwo. Z programu korzystają osoby 
starsze po 70. roku życia. W ramach 
programu pracownicy socjalni robili 
zakupy osobom starszym i dostarcza-
li je do domu, rozmawiali, udzielali 
porad, udzielali informacji. Na reali-
zację Programu Gmina Wołów – Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzy-
mał dotację celową w wysokości 17 

629,81 zł. Kwota ta została przeznaczo-
na na wypłatę wynagrodzenia w for-
mie dodatku specjalnego dla pracow-
nika, który brał udział w programie. 
Program będzie realizowany również 
w bieżącym roku.

Program Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa dotyczy z kolei dystrybucji arty-
kułów żywnościowych dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców Gminy. 
W ramach Programu z pomocy w roku 
2020 skorzystało 700 osób. Plan zakła-
da, że w tym roku skorzysta z niego 
tyle samo osób.

WOK na wynos

Gmina Wołów wspólnie z Wołowskim 
Ośrodkiem Kultury w grudniu ubiegłe-
go roku realizowała bożonarodzenio-
wą akcję „WOK na wynos”. Seniorzy 
zainteresowani wykonaniem dekora-
cji świątecznych otrzymywali pakiety 
i instrukcje wykonania ozdób, przygo-
towane przez ośrodek kultury, które 
były im dostarczone pod wskazane 
adresy domowe. Przygotowane w ten 
sposób bombki świąteczne ozdobiły 
drzewka w centrum miasta.
• Seniorze – jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej na temat powyższych inicjatyw 
i skorzystać z oferty Gminy Wołów, 
skontaktuj się z Pełnomocnikiem Bur-
mistrza ds. Polityki Senioralnej:

Eugeniusz Stańczak 
tel.: 71 319 13 30 
tel. kom.: 690 002 800
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nazWa PaRtneRa oFERoWANA zNiŻKA ADRES/TElEFoN

GARULA TAXI Zniżka 15% na świadczone usługi Tel. 693 528 331

FIRMA HANDLOWO– USŁUGOWA JUSTEX 
(SKLEP OGRODNICZY)

Oferuje rabaty 5% na wszystkie artykuły 
przy płatności gotówką

Wołów, ul. Wierzbowa 3 
Tel. 71 319 52 74

WOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY/
DOM KULTURY W LUBIĄŻU

Bezpłatne zajęcia modelarskie i zajęcia tańca towarzyskiego, 
oferta zniżek dla grup: objazdowe kino Visa, 5% zniżki 
na udział w zajęciach sekcji. muzycznych, plastycznych, 
10% zniżki na udział w Kole Gospodyń Miejskich

Tel. 71 389 26 43, 
Wołów, ul. Sikorskiego 6, DK w Lubiążu

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W WOŁOWIE

Oferuje 100% zniżki na udział w zajęciach, 
20% zniżki na wyjazdy turystyczne

Tel. 71 389 25 31 
Wołów, ul. Sikorskiego 8

SALON OPTYCZNY PAWEŁ JAKUBOWSKI
Oferuje rabaty na cały asortyment: 2% zniżki przy zakupie  
do 300 zł, 5% zniżki przy zakupie powyżej 300 zł. 
Rabat nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami

Wołów, ul. Piastów Śląskich 
Tel. 71 389 22 99

CENTRUM DOBREGO SŁUCHU, 
APARATY SŁUCHOWE

Bezpłatne badanie słuchu i 5% rabatu 
na sprzedawane akcesoria

Wołów, Rynek 31 
Tel. 607 747 676

RESTAURACJA „RATUSZOWA” Upust 5% na sprzedawane artykuły
Wołów, Rynek – Ratusz 
Tel. 608 201 548

KSIĘGARNIA BEATA KACZMAREK
Tanie poniedziałki z książką - 5% rabatu na zakupione 
książki, 10% upustu na zakupione zabawki w dniach: 
1 czerwca – Dzień Dziecka i 6 grudnia Mikołajki

Wołów, ul. Rynek 33 

AGD - RTV ZAKŁAD USŁUGOWO – 
HANDLOWY   SPÓŁKA M. W. RYCERZ

Oferuje upusty 1-5 % na sprzedawane produkty
Wołów, ul. Szkolna 2 

SKLEP U WIELGOSZA  KRZYSZTOF WIELGOSZ
1 % rabatu na zakupione artykuły za wyjątkiem 
wyrobów tytoniowych i alkoholowych

Lubiąż, ul. Chopina 1 A

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA 
STEC DARIUSZ

3% upustu na wszystkie artykuły
Wołów, ul. Józefa Piłsudskiego 
34 (na targowisku).

OVB ALLFINANZ POLSKA –  DORADZTWO 
FINANSOWE I UBEZPIECZENIA

Darmowe doradztwo finansowe, 7% zniżki na 
ubezpieczenia majątkowe, zniżki na ubezpieczenia 
komunikacyjne i firmowe zgodnie z historią szkodowości

Tel.  609 574 555

STUDIO BALANS TOMASZ PAMIN
Zniżki: 30% dla klienta indywidualnego, 150/1 h  
zajęć ruchowych tanecznych dla grup, 250/1 h  
zajęć prozdrowotnych dla grup

Tel. 505 778 012 
Wołów, ul. Browarna 5

DS TEAM DARIUSZ SKRZYPICKI
Zniżki: 50% na pierwszy karnet na zajęcia grupowe, 10% na 
każdy następny karnet na zajęcia grupowe, 15% na trening 
personalny, 15% na trening EMS (trening z elektrostymulacją)

Tel. 668 002 289 
Wołów, ul. Kolejowa 2 oraz 
ul. Parkowa 30/1

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.

Bezpłatny pomiar cukru oraz ciśnienia w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca, dla pacjentów zadeklarowanych 
w PCM Sp. z o.o., 5% rabatu na wypożyczenie sprzętu 
medycznego dla pacjentów zadeklarowanych

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna 
w Wołowie, ul. Piłsudskiego 34

BANK SPÓŁDZIELCZY
Nowo otwierane „KONTO SENIOR” – brak opłat przez 
pierwsze pół roku, później 1 zł. KREDYT SENIOR 
oprocentowanie obciążenia o 1/5% niższe

ul. J. Piłsudskiego 27, 56-100 Wołów, 
PK Lubiąż, ul. Mickiewicza 1, 56-100 
Wołów 
tel. 71 389 24 50

TELEFONY, SERWIS – „MAXPOL” 
MARIUSZ SZEWC

Upust 5% na usługi Wołów, ul. Zwycięstwa 17

PODOMEDID Zniżka 10% na usługi
ul. Piłsudskiego 34/1 pierwsze piętro (na 
targowisku) 
Tel. 691 230 402

USŁUGI –„ZŁOTA RĄCZKA” ANDRZEJ STOCKI Rabat 10 % na usługi Tel. 605 747 987

CRYOS REHABILITACJA SP. Z O.O. Rabat 10% na usługi
Wrocław, Aleja Kasprowicza 95/5 
tel. 511 363 013

UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A

10% zniżki na pełnopłatne pobyty lecznicze i hotelowe 
w obiektach szpitalno – sanatoryjnych spółki dla 
osób dorosłych (nie dotyczy tzw. ofert specjalnych 
w: Szpitalu Uzdrowiskowym Nr IV „Dom Zdrojowy”, 
Łazienkach Uzdrowiskowych Nr 1, Sanatorium 
Uzdrowiskowym „Grażyna”. 10% zniżki na normalne 
bilety wstępu do: Zabytkowej Warzelni Soli, Groty 
Solankowej na trasy widokowe, na obszar tężniowy

Ciechocinek, ul. Kościuszki 10 
tel.  54 283 62 65

VITA MANAGEMENT SP. Z O.O. 
VITA PRZYCHODNIA LEKARZY 
SPECJALISTÓW I STOMATOLOGÓW

Zniżki: konsultacja geriatryczna - 10% zniżki od 220 zł  
= 198 zł, badania pamięci przesiewowe - cena promocyjna 
120 zł, gimnastyka mózgu - 5 zajęć = 50 zł,  
rehabilitacja – ćwiczenia instruktażowe 1 sztuka 75 zł, 
5 sztuk - 340 zł, badania laboratoryjne wybrane: wit. 
D3- 55 zł, PSA całkowite - 25 zł., lipidogram - 20 zł, 
glukoza - 5 zł, kreatynina - 7 zł, jonogram - 10 zł

tel. 71/344 32 01 71, 343 35 56 71, 
Wrocław, ul. Oławska 15

TRENDY OPTYK

Bezpłatna usługa szlifierska przy zakupie soczewek 
okularowych oraz opraw korekcyjnych w salonie, 
10 % rabatu na oprawy okularowe przy zakupie 
okularów korekcyjnych, bezpłatne badanie 
wzroku przy zakupie okularów korekcyjnych

Wołów, ul. Trzebnicka 39 
Tel. 535 942 535

LEMAR SKLEP ORTOPEDYCZNY
20 % zniżki na podstawowe badanie stóp, 10% zniżki 
na asortyment dostępny w sklepie ortopedycznym 
(nie dotyczy artykułów refundowanych przez NFZ)

Wołów, ul. Wojska Polskiego 46 
tel. 71 389 18 79

DOLNOBRZESKIE   SPECJALISTYCZNE  
CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.

10% rabatu na konsultacje lekarskie, diagnostykę – USG, 
EKG, holter, OCT, badanie krwi i rehabilitację, bezpłatny 
dostęp do cyfrowego RTG w ramach Programu Profilaktyki 
Stawów i Kręgosłupa i Programu Profilaktyki Układu 
Oddechowego (wymagane skierowanie na RTG)

Brzeg Dolny, ul. Wilcza 6 
tel. 71 319 70 07, tel. 71 319 00 67, 
tel. 533 644 402

SPASJĄ GABINET KOSMETYCZNO 
– PODOLOGICZNY

10 % rabatu na usługi podologiczne
Wołów, ul. Ludowa 22 B 
Tel. 667 661 821

CUKIERNIA & KAWIARNIA  
SŁODKIE HOBBY MAGDALENY

Kawa lub herbata gratis do ciasta spożywanego w lokalu

Wołów, ul. Panieńska 1 (wejście od 
parkingu/sklepu rowerowego lub 
targowiska). 
Tel. 606 864 873

SPA&PEDICULUS MARZENA PRZYBYTEK
10% rabatu na usługi podologiczne,  
10 % rabatu na zabiegi masażu

Wołów, ul. Kościuszki 17 A 
Tel. 579 054 141

BOTANIKA MACIEJ HAWRYLAK  
10 % rabatu na koszenie trawy, przycinanie 
żywopłotów, cięcia pielęgnacyjnego drzew 
oraz krzewów, wycinkę drzew i krzewów

Tel. 602 695 860

VIVI NAILS AGNIESZKA ZAKOPIEC
10% zniżki na usługi kosmetyczne,  
5 % na usługi pielęgnacyjne

Wołów, Al. Obrońców Lwowa 9 B 
Tel. 724 113 389

Seniorze – skorzystaj ze zniżek! Lista partnerów Wołowskiej Karty Seniora oraz oferowane zniżki:

Wołowska Karta Seniora jest wydawana od września 2019 roku.

Gmina Wołów realizuje projekt 
„Wołowska Karta Seniora”. Dzięki 
karcie osoby po 60. roku życia 
będą mogły skorzystać ze zniżek.

karta stanowi formę aktywizacji 
seniorów. Pomysłodawcą progra-
mu jest Gmina Wołów. Wołow-

ska Karta Seniora jest odpowiedzią 
na postulaty, które pojawiły się w pro-
wadzonym badaniu ankietowym wśród 
seniorów z terenu gminy. WKS jest 
elementem dużego przedsięwzięcia 
jakim jest program na lata 2019‒2030 
„Gmina Wołów Seniorom”.

Jak wynika z opinii środowisk, gdzie 
karty zostały wprowadzone, posiadacze 
kart chętniej angażują się w życie spo-
łeczne, bardzo często dzięki zastosowa-
nym zniżkom korzystają z ofert kultu-
ralnych, sportowych czy wyjazdowych. 
Przedsiębiorcy tworzą przy okazji nową 
grupę docelową jaką są osoby starsze, 
natomiast samorządy wydają kolejne 
edycje kart seniora dając tym samym 
impuls przedsiębiorstwom do uczest-
nictwa w programie. Taki cel stawiamy 
również sobie wydając WKS.
• Kto może otrzymać kartę?
Wołowską Kartę Seniora może otrzy-
mać każda osoba, która ukończyła 60. 
rok życia i wypełni formularz zgłosze-
niowy.
• Gdzie znaleźć formularz 
zgłoszeniowy?
Formularz karty zgłoszeniowej można 
otrzymać w Urzędzie Miejskim w Woło-
wie lub pobrać go na stronie interneto-
wej wolow.pl. Wypełniony kwestiona-
riusz należy opatrzyć własnoręcznym 
czytelnym podpisem i dostarczyć 
do Urzędu Miejskiego w Wołowie. 
Informacje odnośnie karty: 71 319 13 
30.
• Czy karta jest płatna?
WKS jest bezpłatna, a oprócz tego jest 
bezterminowa.
• Jakie korzyści niesie ze sobą 
posiadanie Wołowskiej Karty Seniora?
Upoważnia ona do zniżek w punktach 
wskazanych przez Partnerów karty. 
Gmina Wołów jest obecnie na etapie 
podpisywania kolejnych porozumień 
z partnerami programu.
• W jaki sposób korzystać 
z posiadanej karty?
Korzystanie przez seniora z promo-
cji oferowanych przez partnerów jest 
możliwe wyłącznie za okazaniem karty 
i dokumentu tożsamości.
• W jakim czasie można 
otrzymać kartę?
Karta w miarę możliwości będzie wyda-
wana bezpośrednio po przedłożeniu 

przez seniora wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego, w każdym przypadku 
jednak nie później niż w terminie 14 
dni od dnia przedłożenia wypełnione-
go kwestionariusza.
• Co w przypadku, gdy senior nie 
może odebrać karty osobiście?
W takim przypadku senior może upo-
ważnić pisemnie wskazaną przez sie-
bie osobę, która w jego imieniu odbie-
rze kartę.
• Czy karta może być 
udostępniana innym seniorom?
Nie, karta jest imienna i nie może być 
udostępniana innym osobom.
• Czy senior może korzystać 
ze zniżek po przeprowadzeniu 
się poza teren gminy?
W przypadku zmiany miejsca zamie-
szania znajdującego się poza Gminą 
Wołów, senior jest zobowiązany do nie-
zwłocznego poinformowania o tym fak-
cie Gminy Wołów i zwrotu karty oraz 
traci uprawnienie do korzystania z pro-
mocji oferowanych przez partnerów.
• Czy senior może zrezygnować 
z posiadania karty?
Tak, senior może zrezygnować z karty 
w każdym dowolnym momencie.
• Co w przypadku utraty 
lub uszkodzenia karty?
Należy zgłosić się do Urzędu Miejskie-
go w Wołowie w celu złożenia wnio-
sku o duplikat karty.
• Kto może być partnerem programu 
Wołowska Karta Seniora?
Partnerem Programu może być każda 
osoba fizyczna, osoba prawna, jed-
nostka organizacyjna lub inny pod-
miot, które przystąpią do współpracy 
w ramach Programu poprzez umożli-
wienie posiadaczom karty korzystania 
z promocji na świadczone przez siebie 
usługi lub na zakup oferowanych przez 
siebie towarów.
• W jaki sposób można dokonać 
zgłoszenia jako Partner programu?
Wzór formularza zgłoszeniowego dla 
Partnera programu znajduje się na stro-
nie internetowej wolow.pl. Zakres 
oferowanych przez danego Partnera 
promocji i zasady korzystania z nich 
określa porozumienie zawarte przez 
partnera z Gminą Wołów.
• Gdzie znajdą się informacje, które 
podmioty są Partnerami programu?
Aktualna informacja o partnerach 
programu oraz oferowanych pro-
mocjach będzie dostępna na www.
wolow.pl oraz w Urzędzie Miejskim 
w Wołowie. Oprócz tego każdy Part-
ner w widocznym miejscu będzie 
posiadać w swojej siedzibie naklejkę 
informującą o uczestnictwie w pro-
gramie.



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

Wielkanocne jajka w wielu odsłonach
Wołowski Ośrodek Kultury przed Wielkanocą 
zorganizował konkurs „Wielkanocna Pisanka”

Do konkursu zgłosiło się 
ponad 50 pięknie wykonanych 
pisanek – były kraszanki, 
jajka malowane pastelami 
czy dekorowane cekinami. 
Jury oceniało prace w pięciu 
kategoriach wiekowych – 
5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 
13-18 lat oraz kategorii open 
– czyli powyżej 18 lat.

J ury w składzie: Sara Janina Kudy-
ba, Małgorzata Szulc, Szymon 
Golinowski przyznało nagrody 

następującym osobom:

Kategoria I

MIEJSCE I – Michał Rędzia
 Wyróżnienie – Melania Adamczyk 
oraz Kinga Cyrankowska

Kategoria II

MIEJSCE I – Aleksander Adamczak
Wyróżnienie – Maciej Muszyński

Kategoria III

MIEJSCE I – Marceli Rembecki
Wyróżnienie – Amelia Oleś

Kategoria IV

MIEJSCE I – Kinga Filarowska
Wyróżnienie – Monika Jagiełło

Kategoria V

MIEJSCE I – Katarzyna Kamińska
Wyróżnienie – Dorota Suduro

Dziękujemy wszystkim za aktyw-
ny udział. Zapraszamy do śledzenia 
naszych działań w sieci.

• Wołowski Ośrodek Kultury

Kategoria I – I miejsce: Michał Rędzia

Kategoria IV – I miejsce: Kinga Filarowska

Kategoria V – I miejsce: Katarzyna Kamińska

Kategoria II – I miejsce: Aleksander Adamczak

Kategoria III – I miejsce: Marceli Rembecki

Jarmark Wielkanocny w Wołowie
W dniach 19-20 marca na Targowisku Miejskim w Wołowie odbył się kolejny Jarmark Wielkanocny

W tych dniach mieszkańcy mogli 
nabyć najróżniejsze artykuły 
spożywcze, dekoracje świąteczne 
oraz dekoracje do domu. 
Na ponad 10 stoiskach mogliśmy 
zaopatrzyć się m.in. w miody 
z pasieki „Zuzia” z Domaszkowa, 
drewniane króliki wykonane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Piotroniowic, wiosenne wianki, 
ręcznie wyszywane serwetki czy 
wełniane ozdoby przygotowane 
przez seniorki z Gminy Wołów.

D ziękujemy za aktywny udział 
w kolejnej edycji jarmarku.

• Wołowski Ośrodek Kultury
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Szczepienia na CoViD-19  
w naszej gminie
Od połowy stycznia trwa 
rejestracja dla osób 
powyżej 80. roku życia oraz 
możliwość zgłaszania chęci 
szczepienia na COVID-19 dla 
wszystkich mieszkańców 
od 18. do 69. roku życia.

W ażna informacja dla seniorów 
powyżej 70. roku życia i osób 
z orzeczeniem o niepełno-

sprawności z terenu gminy Wołów: 
wszystkie osoby, które są zaintereso-
wane szczepieniem przeciwko COVID 
– 19, a mają ograniczoną możliwość 
samodzielnego dotarcia do punk-
tu szczepień, proszone są o kontakt 
pod numerem telefonu: 690 002 800 
w godzinach od 8:00 do 15:00 
od poniedziałku do piątku.

Punkty szczepień:

Gemini – Med Sp. z o.o.
ul. Trzebnicka 20/4, 56‒100 Wołów
Telefon do rejestracji: 71 389 79 90

Manamedica Centrum Medyczne 
Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 13, 56‒100 
Wołów
Telefon do rejestracji: 71 389 53 60

Przychodnia Rejonowo-Specjali-
styczna w Wołowie
ul. Piłsudskiego 34, 56‒100 Wołów
Telefon do rejestracji:
Rejestracja od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 14:00
Numer telefonu: 71 777 60 40

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lubiążu
ul. Willmanna 23, 56‒100 Lubiąż
Telefon do rejestracji: 71 389 71 84

zapisać można się na trzy sposoby:

• za pośrednictwem infolinii: 989
• on-line przez Internetowe Konto 
Pacjenta: https://pacjent.gov.pl
• za pośrednictwem placówki, w któ-
rej wystawiono Ci e-skierowanie (jeśli 
np. wystawił Ci je bezpośrednio lekarz 
w przychodni) lub osobiście w punk-
cie szczepień

Stoisko Seniora  
na wołowskim targowisku

o d 11 marca wołowscy seniorzy 
uruchomili swoje stoisko.

Na targowisku miejskim 
w Wołowie każdy senior może codzien-
nie bez opłaty targowej wystawić 

swoje wyroby, produkty w specjal-
nie przygotowanym punkcie. Będzie 
można przynieść tu rzeczy do wymia-
ny lub przedmioty w dobrym stanie 
do oddania za darmo.

oddaj 1% dla potrzebujących z naszej gminy
Zachęcamy wszystkich naszych 
mieszkańców do oddania 1% 
podatku dla potrzebujących 
z terenu Gminy Wołów. 
Wypełnienie odpowiedniej rubryki 
w zeznaniu podatkowym to tylko 
chwila, a pieniądze zebrane dzięki 
oddaniu 1% pozwala na leczenie 
i rehabilitację potrzebujących 
oraz wspiera opiekę nad 
dziećmi i niepełnosprawnymi.

DomiNiK  
ziEmliCKi
Dominik Ziemlicki ma 2,5 roku 
i pochodzi ze Stobna. Guz w pośladku 
małego Dominika pojawił się z dnia 
na dzień i rozrósł się do ogromnych 
rozmiarów. Złośliwy mięsak prążko-
wanokomórkowy miał prawie pięć 
centymetrów.
Fundacja „Na ratunek dzieciom z cho-
robą nowotworową” Ślężna 114s/1, 
53‒111 Wrocław
Numer KRS: 0000086210 cel szcze-
gółowy: Dominik Ziemlicki

Józio  
ŻElAzNY
Józio nie miał zbyt dużo czasu, 
by nacieszyć się spokojnym dzieciń-
stwem: jeszcze nie świętował roczku, 
a już wyrok na jego życie wydał rak. 
Złośliwa neuroblastoma, która zasia-
ła się zarówno w ciele, jak i w życiu 
całej jego rodziny.
Fundacja „Na ratunek dzieciom z cho-
robą nowotworową” Ślężna 114s/1, 
53‒111 Wrocław
Numer KRS: 0000086210 cel szcze-
gółowy: Józef Żelazny

oliWiA  
SzeWCzYk
Oliwia choruje na chłoniak Hodgina. 
Trwające 2,5 roku leczenie nie działało, 
ponieważ poprzednio u Oliwii lekarze 
zdiagnozowali inny rodzaj nowotworu.
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom 
Chorym Kawałek Nieba

Numer KRS: 0000382243 cel szczegó-
łowy: 2121 pomoc dla Oliwii Szewczyk

AlEKSANDRA  
KoCzuK
Aleksandra Koczuk w 2018 roku ule-
gła poważnemu wypadkowi. Dozna-
ła m.in. złamania kręgów na odcin-
ku szyjnym oraz piersiowym, obrażeń 
żeber oraz wstrząsu rdzenia kręgowe-
go, przez który ma niedowład koń-
czyn dolnych.
Stowarzyszenie “Inicjatywa Samorzą-
dowa Razem”
Numer KRS: 0000013407 cel szcze-
gółowy: Aleksandra Koczuk

KiNGA  
noWak
Kinga 5 października 2016 jadąc 
rowerem została potrącona przez tak-
sówkę, a jej kierowca zbiegł z miejsca 
wypadku. Jej kręgosłup został poważ-
nie złamany. Naderwany został także 
rdzeń kręgowy, w wyniku czego Kinga 
jest sparaliżowana od pasa w dół.
Fundacja Avalon
Numer KRS: 0000270809 cel szcze-
gółowy: Nowak, 6651

SzYmoN  
KACzmARCzYK
Szymon cierpi na głuchotę obustronną.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomo-
cą” Łomiańska 5, 01‒685 Warszawa
Numer KRS: 0000037904 cel szcze-
gółowy: 19720 Kaczmarczyk Szymon 
Wołów

WiKToR  
BeDnaRek
Ośmioletni Wiktor cierpi na hipopla-
zję nerwów wzrokowych, dysplazję 
oczno-lejkową oraz ma wadę serca.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomo-
cą” Łomiańska 5, 01‒685 Warszawa
Numer KRS: 0000037904 cel szcze-
gółowy: 26583 Bednarek Wiktor 
Wołów

ElizA  
FiliŃSKA
Eliza Filińska boryka się z opóźnie-
niem rozwoju psychoruchowego, 
niedowładem czterokończynowym 
i padaczką lekooporną. Jest pod opie-
ką Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju 
Ochrony Zdrowia. Wymaga kosztow-
nej rehabilitacji.
Nazwa OPP: Dolnośląska Fundacja 
Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wro-
cławiu,
Numer KRS: 0000050135, hasło 
„ELIZA”, nr konta wewnętrznego: 
854257

SToWARzYSzENiE  
oSÓB 
NiEPEłNoSPRAWNYCh  
W WołoWiE
Stowarzyszenie działa już od ponad 
20 lat, coraz bardziej angażując się 
w to, by podopiecznym stworzyć 
warunki, w których mogą najlepiej 
funkcjonować.
Numer KRS: 0000134574

Dom DziECKA  
„WioSNA” 
W KRzYDliNiE mAłEJ
Zespół Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych „Wiosna” pro-
wadzony przez jest Zgromadzenie 
Sióstr Szkolnych de Notre Dame. 
Początki działalności sięgają 1943 r. 
– tak długie doświadczenie w niesie-
niu pomocy najmłodszym dzieciom, 
przekłada się na efektywność rów-
nież i dziś.
Numer KRS: 0000398875

Wołki trafią do najmłodszych
Każdy noworodek zameldowany 
na terenie Gminy Wołów 
otrzyma od nas wyprawkę.

Gmina Wołów przekazuje 
wyprawki swoim najmłod-
szym mieszkańcom. Od ubie-

głego roku w skład wyprawki wcho-
dzi unikatowa, zaprojektowana przez 
nas ręcznie szyta maskotka – Wołek, 
której imię było przedmiotem inter-
netowego konkursu, w którym udział 
wzięło kilkaset osób. Oprócz Wołka 
maluchy otrzymują od nas śliniaczek 
oraz pamiątkowy list od burmistrza 
Dariusza Chmury.

Ze względu na proces logistyczny 
oraz sam proces produkcji maskotek, 
wyprawki trafią do rodzin za pośred-
nictwem poczty w okresie do czte-
rech miesięcy od daty zameldowania 
noworodka. Staramy się, by były one 
wysyłane według kolejności zamel-
dowań.

Najpopularniejsze imiona

W naszej gminie w ostatnim czasie 
najpopularniejszym imieniem wśród 
zameldowanych chłopców był Tymon 
i Jakub. Z kolei wśród zameldowa-
nych dziewczynek najpopularniej-
szymi imionami były między innymi 
Julia oraz Laura.

Mały Jakub i jego Wołek

Mikołaj też już otrzymał swoją wyprawkę

Mama Aleksandry pochwaliła się 

otrzymaną wyprawką na Facebooku
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historia górnictwa węgla 
brunatnego w gminie Wołów
Na terenie gminy Wołów znajdowało się 
osiem kopalń węgla brunatnego, w tym 
kilkadziesiąt szybów i tuneli kopalnianych

Przekazy historyczne, 
do których udało nam się 
dotrzeć mówią o powstaniu 
kopalni Otto w Warzęgowie 
w latach 1845-1900. Długość 
wyrobisk kopalnianych 
to nawet 10 kilometrów. 

k olejną kopalnią, którą datuje 
się na okres 1845-1855 r. była 
kopalnia Emilie Auguste w miej-

scowości Straża w Gminie Wołów. 
Jedna z większych kopalni miesz-
cząca się na terenie dzisiejszej gminy 
Wołów to kopalnia Victor w dzisiej-
szej Pieruszy. Okres prac wydobyw-
czych datuje się na lata 1860-1912 r. 
Długość chodników to około 1,8 km.

Trzy kilometry dalej w pobliskim 
Pawłoszewie prowadzono prace górni-
cze w kopalni Eugenia, gdzie długość 
chodników podziemnych to około 2 
kilometry. Prace na terenie kopalni 
w Pawłoszewie zakończono w 1933 
roku. Kopalnia Albert w Staszowicach 
podobnie jak wyrobisko kopalniane 
w Gródku szacuje się na około 2 kilo-
metry długości podziemnych chod-
ników.

Tak duża ilości kopalń w obec-
nej Gminie Wołów była olbrzymim 
przedsięwzięciem. Robotników 
trzeba było przywozić z odległych 
miejsc. Pomimo prób dokładnego 
zbadania terenu kopalń za pomo-
cą bezinwazyjnego urządzenia jakim 
jest Georadar, jako grupa pasjona-
tów a także Stowarzyszenie Histo-
rii Wołowa nie uzyskaliśmy nieste-
ty takiej zgody. Zarządca terenu 
od grudnia 2020 roku do dnia dzi-
siejszego nie zezwolił na przeprowa-
dzenie bezinwazyjnych prac, które 

ścieżki historyczno – przyrodniczej 
z Warzęgowa do miejscowości Pie-
rusza. Dałoby to możliwość space-
rów edukacyjnych nie tylko miesz-
kańcom, ale także turystom. 

• Stowarzyszenie Historii Wołowa

Stowarzyszenie 
miłośników historii
W Gminie Wołów powstało nowe stowarzyszenie 
pasjonatów historii naszego regionu

Założyciel Stowarzyszenia Historii 
Wołowa to Tomasz Sapożnikow 
– mieszkaniec Wołowa, który 
od lat prowadzi badania dotyczące 
historii Ziemi Wołowskiej.

k ażdy z nas ma inne doświadcze-
nia w tematach historii Dolne-
go Śląska, co jest dużym plusem 

naszego stowarzyszenia. Działamy jako 
grupa, która wspiera się wzajemnie. 
Mamy możliwość korzystania z naj-
nowszej generacji sprzętów poszuki-
wawczych takich jak georadar, magne-
tometr protonowy, a także wykrywacze 
ramowe. Po wcześniejszym uzyskaniu 

zgody odpowiednich urzędów jeste-
śmy w stanie bezinwazyjne odkrywać 
tajemnice przeszłości naszej gminy. 
Naszym priorytetem jest Gmina 
Wołów, to tutaj większość z nas się 
urodziła i wychowała, a teraz chcieli-
byśmy, aby kolejne pokolenia a także 
dzieci mogły poznawać historię Gminy 
Wołów i jej okolic – mówi Tomasz 
Sapożnikow.

Jak przekonuje pan Tomasz, w Gmi-
nie Wołów jest jeszcze wiele do odkry-
cia. Przy okazji podzielił się z nami 
informacjami dotyczącymi historii gór-
nictwa węgla brunatnego na naszym 
terenie, o czym szerzej w załączonej 
publikacji.

pozwoliłyby na dokładne wyty-
czenie podziemnych chodników, 
a co za tym idzie dokładne zbada-
nie co jeszcze znajduje się w środ-
ku. Następnym etapem prac powin-
no być wybudowanie i oznaczenie 

Jak się zachować,  
gdy spotkamy wilka?

Regionalna dyrekcja ochrony 
środowiska we Wrocławiu radzi, 
jak postępować w przypadku 
niepłochliwych wilków

W ostatnim czasie w Polsce 
wzrasta liczba doniesień 
na temat sytuacji niebez-

piecznych z udziałem wilka. 
W związku ze zwiększaniem liczeb-
ności i zasięgu przez ten gatunek 
coraz częściej dochodzi do bezpo-
średniej styczności wilków z ludźmi. 
W większości przypadków dotyczą 
one osobników tego gatunku niewy-
kazujących lęku przed człowiekiem, 
pojawiających się w pobliżu zabudo-
wy i atakujących psy. Przynajmniej 
część z tych wilków może być chora 
(np. na świerzb), mogą zdarzać się też 
hybrydy wilka z psem. Część tych zda-
rzeń może być również powodowana 
przez wałęsające się, zdziczałe psy.

Chociaż wilk jest drapieżnikiem, 
który z racji swoich zachowań w pew-
nych szczególnych okolicznościach 
może być niebezpieczny dla człowie-
ka, to jednak z reguły boi się ludzi 
i unika z nimi kontaktu. Spotkania 
na linii człowiek-wilk mają charak-
ter incydentalny i na ich podstawie 
nie należy podejmować pochopnych 
działań zmierzających np. do elimi-
nacji osobników, w sytuacjach, kiedy 
nie jest to zasadne.

Sposoby postępowania z niepło-
chliwymi osobnikami wilka w sposób 

bardzo czytelny przedstawią wytyczne 
służące do oceny zagrożenia dla bezpie-
czeństwa ludzi w oparciu o różne zacho-
wania wilków zaproponowane przez 
Large Carnivore Initiative for Europe 
(LCIE), grupę europejskich ekspertów 
do spraw dużych drapieżników, dzia-
łającą w ramach 2 Komisji do spraw 
Przetrwania Gatunków Światowej Unii 
Ochrony Przyrody (IUCN) – przedsta-
wione zostały w poniższej tabeli.

Należy podkreślić, że wilk Canis 
lupus objęty jest ścisłą ochroną gatun-
kową na mocy rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie ochrony gatunko-
wej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze zm.) 
ujętym w pozycji nr 3 załącznika nr 1 
do ww. rozporządzenia. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami istnieje jed-
nak możliwość uzyskania zezwolenia 
na odstępstwo od zakazów wobec osob-
ników wilka w celu wyeliminowania 

zagrożenia, np. na umyślne płoszenie 
czy zabijanie.

Zezwolenia wydawane 
są przez:

1. właściwego miejscowo regional-
nego dyrektora ochrony środowiska 
w zakresie umyślnego płoszenia;

2. Generalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w zakresie umyślnego 
zabijania;

3. Ministra Środowiska, w przypad-
ku gdy czynności mają być wykonane 
na terenie parku narodowego.

Zezwolenia wydawane są wyłącznie 
na wniosek podmiotu zainteresowane-
go uzyskaniem odstępstwa – w przypad-
ku ograniczania szkód powinna to być 
osoba poszkodowana lub władze wyko-
nawcze gminy jeżeli dotyczy to większej 
grupy osób (np. wójt/burmistrz/prezy-
dent), natomiast w przypadku potrzeby 
wyeliminowania zagrożenia dla ludzi 
powinny być to władze wykonawcze 
gminy (np. wójt). W przypadku wnio-
sków, w szczególności na odstępstwo 
od zakazu umyślnego zabijania, zagro-
żenie stwarzane przez zwierzę powin-
no być dokładnie udokumentowane 
(np. zdjęcia, notatki). Jeśli podstawą 
zezwolenia miałoby być wyeliminowa-
nie zagrożenia dla życia ludzi należy 

opisać zachowania wnioskowanego 
do odstrzału osobnika, a do wniosku 
dołączyć wszelkie posiadane dokumen-
ty świadczące o istnieniu zagrożenia 
tj. notatki, służbowe z wizji w terenie, 
ze zgłoszeń telefonicznych, korespon-
dencję, dokumentację fotograficzną itp.

W sytuacjach nagłych, wymagających 
natychmiastowej interwencji tj. zagra-
żających życiu bądź zdrowiu ludzi czy 
zwierząt, ww. decyzje mogą być wyda-
ne w formie ustnej, po rozpatrzeniu 
wniosku złożonego drogą telefoniczną 
[w trybie art. 14 § 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256 ze zm.)]. W tym celu należy 
kontaktować się telefonicznie z właści-
wym organem. Ustalenia te mają taką 
samą rangę jak pisemne.

Możliwe jest również uzyskanie pre-
wencyjnego zezwolenia na płoszenie 
wilków – szczególnie jeśli pojawiają 
się niepokojące sygnały o sytuacjach 
niebezpiecznych wynikających z nie-
zachowywania przez niektóre osobni-
ki właściwego dystansu od człowieka 
i zabudowań.

zachowanie wilka ocena zagrożenia zalecone działania

Wilki przechodzą w pobliżu 
zabudowań nocą Nie ma zagrożenia Nie ma potrzeby 

podejmowania działań

Wilk przechodzi w 
zasięgu wzroku w pobliżu 

osad / rozproszonych 
budynków w dzień

Nie ma zagrożenia Nie ma potrzeby 
podejmowania działań

Wilk nie ucieka natychmiast po 
zauważeniu pojazdów lub ludzi. 

Zatrzymuje się i przygląda
Nie ma zagrożenia Nie ma potrzeby 

podejmowania działań

Wilk jest obserwowany przez 
kilka dni w odległości poniżej 

30 m od zamieszkałych 
budynków (powtarzające się 

zdarzenia przez dłuższy czas)

Sytuacja wymaga uwagi. 
Możliwy problem wynikający 

z silnej habituacji lub 
warunkowania pozytywnego

Analiza sytuacji. 
Poszukać atraktantów  

(przynęt / wabików) 
i usunąć je. 

Rozważyć warunkowanie 
negatywne (awersyjne)

Wilk wielokrotnie pozwala 
podejść do siebie na 

odległość poniżej 30 m

Sytuacja wymaga uwagi. 
Wskazuje na silną habituację. 
Możliwe problemy wynikające 
z warunkowania pozytywnego

Analiza sytuacji. 
Rozważyć warunkowanie 
negatywne (awersyjne)

Wilk wielokrotnie sam 
podchodzi do ludzi na odległość 

poniżej 30 m. Przejawia 
zainteresowanie ludźmi

Wymaga uwagi l sytuacja 
krytyczna. Warunkowanie 

pozytywne i silna habituacja 
może prowadzić do eskalacji 

zachowań zuchwałych. 
Niebezpieczeństwo zranień

Rozważyć warunkowanie 
negatywne (awersyjne). 

Usunąć wilka, jeśli 
zastosowane odpowiednie 
warunkowanie awersyjne 
okazało się nieskuteczne

Wilk atakuje lub rani ludzi 
nie będąc sprowokowanym Sytuacja niebezpieczna Usunąć wilka
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magic Show w Wołowie
Zapraszamy 30 maja o godzinie 18:00 do Wołowskiego 
Ośrodka Kultury na pokaz magii i iluzji Finalisty 
programu Mam Talent – Bartosza Lewandowskiego*! 
Program przeznaczony dla całej rodziny!

Podczas widowiska widzowie 
przeniosą się w magiczną podróż, 
a niemożliwe na oczach całej 
publiczności stanie się możliwe! 

G łównym punktem programu będą triki 
z ptakami, którymi Bartosz Lewandow-
ski podbił 11 edycję programu „Mam 

Talent”! Gołębie, papugi, wśród nich także 
gigantyczna, egzotyczna papuga ara oraz nie-
spotykane triki z akwarium i złotymi rybkami! 
To jedne z głównych atrakcji występów Barto-
sza, które zachwyciły tysiące widzów przed tele-
wizorami w całym kraju! To jednak nie koniec 
atrakcji jakie na Was czekają! Nie zabraknie 
sporej dawki śmiechu, którą dostarczy kabareto-
wo-magiczna część widowiska. Przepołowienie 
i przebicie ostrzami asystentki, triki z udziałem 
widowni, przepowiednie, etiuda z latającym 

stolikiem, magiczne pojawienie w płonącej klat-
ce oraz wiele innych magicznych urozmaiceń, 
którymi widzowie zostaną dosłownie oczaro-
wani! Będzie bardzo magicznie!

To widowisko nie będzie zwykłym „iluzjoni-
stycznym” pokazem! Występy Bartosza Lewan-
dowskiego to przede wszystkim opracowanie 
artystyczne! Dlatego też zobaczycie iluzje w róż-
nych stylach i wydaniach! To będzie prawdziwe 
Magic Show, podczas którego każdy widz znaj-
dzie coś dla siebie, zarówno młodszy jak i star-
szy! Koniecznie zasiądź na widowni i zobacz 
prawdziwą magię!

Od 1 kwietnia cena biletów wynosi 40 zł. 
Bilety dostępne w kasie WOK oraz online – 
szczegóły na wok-wolow.pl

* Organizacja wydarzenia uzależniona jest 
od sytuacji epidemicznej i obowiązujących na 
dany okres restrykcji w związku z COVID – 19.

5 czerwca 2021 „Kobieta 
idealna” odwiedzi Wołów
Spektakl odbędzie się w Wołowskim Ośrodku 
Kultury o godzinie 17:00 oraz 20:00*

Greta i Albert, małżeństwo aktorów 
wiedzie szalone życie walcząc o swoje 
miejsce na scenie i w związku. Czy należy 
się godzić z upływającym czasem? 

k ażde z nich radzi sobie z tym na swój spo-
sób. Greta stawia czoła przyszłości za pomo-
cą zabiegów chirurgii estetycznej powo-

li tracąc rysy twarzy, natomiast Albert biernie 
się jej poddaje… do czasu. Przyszłość… Co przy-
niesie kolejny dzień? I jak nie dać się zepchnąć 
ze sceny, nie tylko tej zwanej życiem? Pewne-
go dnia w życiu małżeńskiego duetu pojawia 
się dwóch braci. Modest jest lekarzem medycy-
ny estetycznej oferującym Grecie wieczną mło-
dość, a może i miłość? Jego starszy brat, Gerard 
to mecenas, który reprezentuje tylko bogatych 
i wpływowych klientów. Który z nich skrywa 
tajemnicę? A gdyby pewnego dnia Twoja ciot-
ka umarła i zapisała Ci w spadku siedemdzie-
siąt milionów dolarów? Mecenas Gerard musi 
skontaktować się z Gretą, żeby przekazać jej spa-
dek. Od tej chwili gra idzie o najwyższą stawkę. 
Albert przypadkowo odbiera telefon od mecena-
sa i wymyśla plan akcji, żeby jako Greta prze-
jąć spadek. Nie spodziewa się, że mecenas już 
dokładnie wszystko zaplanował, aby wyłudzić 

majątek. Kto ostatecznie wpadnie w czyją pułap-
kę i kto okaże się mistrzem blefu? Czy na pewno 
wszystko jest takie, jak nam się wydaje? Znakomi-
ta komedia pomyłek, pełna intryg i zwrotów akcji, 
która na wesoło ukazuje rozterki każdego z nas. 
Sekret, spisek, zmowa, oszustwo, gierki, romans; 
jak się w tym wszystkim nie pogubić, skoro każdy 
ma coś do ukrycia? Wszyscy grają przemyślane 
przez siebie role. Uleczyć ich może tylko prawdzi-
wa miłość, ale jak się połapać, kto jest kim, żeby 
odpowiednio ulokować uczucia? Doskonała kome-
dia o mieszaniu ról damsko-męskich, o konieczno-
ści łączenia sił i o znajdywaniu radości w małych 
rzeczach. Niezrównany popis aktorski. Bezkonku-
rencyjna wartka fabuła osadzona w naszej rzeczy-
wistości. Czy kobieta idealna istnieje? Świetna 
komedia, ale chyba zbyt optymistyczna.

Ceny biletów:
Normalny – 70 zł
Seniorzy – 60 zł (po okazaniu karty seniora)
Grupowy – 60 zł (powyżej 20 szt.)
Bilety do nabycia w kasie WOK oraz online. 

Szczegóły na wok-wolow.pl

* Organizacja wydarzenia uzależniona jest 
od sytuacji epidemicznej i obowiązujących na 
dany okres restrykcji w związku z COVID – 19.




