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Wołowie sporo się dzieje – trwają
inwestycje drogowe, które wpłyną na poprawę komfortu życia
mieszańców i wizerunek naszego miasta.
Prace związane z przebudową drogi
wojewódzkiej nr 338 w Wołowie

nabrały już tempa. Równolegle prowadzone są roboty drogowe na osiedlach
Wichrowe Wzgórza i Zaułku Zielonym,
niebawem ruszy także przebudowa dróg
Biała Góra i Zielona Góra. Gmina Wołów
wyłoniła wykonawcę, który zaprojektuje

i wybuduje wiadukt kolejowy oraz Śródmiejskie Obejście Wołowa.
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Nasz samorząd ceni sobie
współpracę międzynarodową,
dlatego tym bardziej cieszy
nas perspektywa rozpoczęcia
współpracy z kolejnym
europejskim miastem. Martos
położone jest w Andaluzji i liczy
około 25 tysięcy mieszkańców.
Słynie z produkcji oliwy z oliwek,
a rolnictwo jest obok przemysłu,
jedną z głównych gałęzi
gospodarki w tym regionie.

 www.facebook.com/ddwolow

Partnerstwa z europejskimi miastami
Gmina Wołów prowadzi rozmowy na temat nawiązania partnerstwa z hiszpańskim miastem Martos.
We wrześniu delegacja z Wołowa odwiedziła zaprzyjaźnione miasto Milovice z Czech, z którym również
zamierza podpisać umowę partnerską. W październiku gościliśmy burmistrza miasta Varash z Ukrainy.

N

iedawno burmistrz Dariusz
Chmura oraz wiceburmistrz Jan
Janas rozmawiali on-line z włodarzem Martos, burmistrzem Victorem Manuelem Torresem Caballero.
W trakcie spotkania włodarze opowiedzieli o dotychczasowych działaniach samorządów, omawiając takie
zagadnienia jak edukacja, agrobiznes,
turystyka, sport, rekreacja, kultura
i wymiana międzynarodowa.
– To, co łączy oba nasze miasta
to z pewnością bogata historia, ochrona środowiska oraz zabieganie o pozyskiwanie środków unijnych i wprowadzanie cyfryzacji do naszych szkół
i jednostek organizacyjnych. – mówi
Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa.
– Mimo dzielącej nas odległości potrafimy już teraz znaleźć wspólne mianowniki.
Partnerstwo z miastem Martos
ma przynieść przede wszystkim możliwość organizowania wymian młodzieży. Język hiszpański staje się
coraz bardziej popularny i uczą się go

Wizyta w Milovicach

chociażby uczniowie z Zespołu Szkół
Społecznych w Wołowie. Oba miasta
wyraziły chęć podpisania listu intencyjnego jeszcze w tym roku.

Delegacja w Milovicach
Na zaproszenie burmistrza Milovic
Lukasa Pilca delegacja Gminy Wołów
brała udział w lokalnym Festiwalu Jedzenia – Food Festival Milovice. Gminę reprezentowali radni Rady
Miejskiej w Wołowie – Marta Mosiek
i Robert Stępień, dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury – Robert
Sadowski, Monika Bronowicka

Uroczyste podziękowanie
5 października w wołowskim
ratuszu doszło do oﬁcjalnego
pożegnania Haliny Łosiewicz,
byłej już dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
w Wołowie, która przeszła
na emeryturę.

O

prócz kwiatów Halina Łosiewicz otrzymała również
pamiątkową ramę z flagą
Wołowa. W pożegnaniu udział
wziął również wiceburmistrz Jan
Janas, skarbnik Anna Bandoch oraz
sekretarz Anna Brodziak – Cisak.
– Gmina Wołów pragnie serdecznie podziękować za wkład w rozwój naszej gminy. I za tą pracę,
za służbę i za poświęcenie, za to,

że włożyła niewątpliwie pani duży
wkład w rozwój naszej młodzieży
chcemy pani podziękować. Dziękujemy również w imieniu Rady
Miejskiej w Wołowie. Mocno pani
dziękujemy i życzymy przyjemnego wypoczynku.
W trakcie spotkania Halina
Łosiewicz nie kryła, że jest to jedyne pożegnanie i podziękowanie,
jakie otrzymała za swoją wieloletnią pracę.
– Państwo są jedynymi osobami, które podziękowały mi za te
lata pracy, bo część z tego życia
poświęciłam na pracę w placówkach powiatowych. Niestety nikt
mnie nie pożegnał i nie powiedział
słowa „dziękuję” – powiedziała
podczas spotkania była dyrektor
wołowskiego liceum.
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Spotkanie z przedstawicielami miasta Varash

z Wołowskiego Ośrodka Kultury, oraz
radny powiatu wołowskiego Michał
Gołąb. Wspólnie z delegacją z Węgier
spotkali się nie tylko z lokalnymi władzami Milovic, lecz również z Petrą
Peckovą, gubernator regionu środkowoczeskiego, z którą wspólnie przywitali ponad 300 dzieci z domów dziecka centralnych Czech, które spędzały
czas w Parku Mirakulum.

Spotkanie z nowym
burmistrzem
Na początku października władze Gminy Wołów gościły, wraz

z pracownikami Urzędu Miejskiego,
delegację z zaprzyjaźnionego miasta
Varash na Ukrainie. Dwa tygodnie
wcześniej delegacja z naszej gminy
brała udział w obchodach Dni Miasta
Varash na zaproszenie nowego burmistrza Oleksandra Menzula. Podczas
delegacji burmistrz Varashu miał okazję zobaczyć nasze miasto, najważniejsze zabytki oraz inwestycje.
– Rozmawialiśmy także o współpracy młodzieży oraz wymianach, dzięki którym uczniowie z naszych szkół
mogliby rozwijać swoje pasje i zainteresowanie związane z podróżowaniem
oraz naukami ścisłymi. Varash to nie

tylko piękne, rozwinięte miasto, ale
również elektrownia atomowa oraz
wysoki poziom szkolnictwa w zakresie
fizyki – mówi Dariusz Chmura, burmistrz Gminy Wołów. – Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam
się powrócić do organizacji wymian
młodzieży, tak ważnych dla ich rozwoju i pozyskiwania nowych doświadczeń. – Cieszę się bardzo, że współpraca międzynarodowa z naszymi
miastami zaprzyjaźnionymi oraz
partnerskimi mimo sytuacji związanej z COVID-19 w dalszym ciągu jest
utrzymywana w jak najlepszych stosunkach.

Stop wandalom – będzie monitoring!
Nieustające akty wandalizmu
na terenie Wołowa
bulwersują mieszkańców.

R

uski Plac, Stadion Miejski, gminny dworzec kolejowy czy ulica
Kościuszki – te miejsca mimo
wielomilionowych inwestycji, przeprowadzonych modernizacji, remontów, przebudowy, są celem wandali,
którzy nie szanują pieniędzy podatników i naszej wspólnej własności.
Ostatni incydent związany z połamaniem nowych znaków drogowych
na ul. Kościuszki tylko utwierdził
władze Gminy Wołów w przekonaniu, że decyzja o wybudowaniu systemu monitoringu miejskiego jest słuszna. Kamery pojawią się na nowych

latarniach ulicznych wzdłuż całej,
przebudowywanej obecnie, drogi
wojewódzkiej nr 338 w Wołowie, tj.
na ulicy Kościuszki, Leśnej, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Ludowej i Wiejskiej.
– Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 338 trwale poprawia komfort życia
mieszkańców i wizerunek naszego miasta. Niestety, nie wszyscy potrafią uszanować, że ponad 45 milionów złotych
przeznaczonych na remont to dobro
nas wszystkich. Brakuje słów, by opisać
głupotę z jaką się mierzymy – komentuje Dariusz Chmura, burmistrz Gminy
Wołów.
W budżecie naszej gminy zostały również zabezpieczone środki
na budowę monitoringu na Ruskim
Placu przy ul. Ścinawskiej – tutaj

Połamany znak drogowy na ul. Kościuszki

dochodziło między innymi do dewastowania publicznych toalet. Kamery
są już zainstalowane, a w przyszłości
sieć zostanie rozbudowana i wszystkie
nasze obiekty sportowe będą pod stałym nadzorem.
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Pomagali w walce z żywiołem
Strażacy z Komendy
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wołowie
brali udział w akcji gaszenia
pożarów w Grecji.

M

N

a realizację powyższego zadania w roku 2021 Gmina Wołów
przekaże jako pomoc finansową
środki w wysokości 92 636 zł.
Powyższa kwota stanowić będzie
rekompensatę dla pociągów uruchamianych na terenie gminy w okresie
od 1 stycznia do 11 grudnia bieżącego

Tradycyjnie, jak co roku,
Gmina Wołów zorganizowała
darmową komunikację
autobusową na Cmentarz
Komunalny w Wołowie w dniu
Wszystkich Świętych.
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Kolejny etap budowy
W Warzęgowie trwa kontynuacja budowy
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej.

W

ramach zadania przewiduje
się m.in. budowę chodnika
o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2 metrów z lokal-

Dopłata
do połączeń kolejowych
Gmina Wołów co roku przekazuje
Województwu Dolnośląskiemu pomoc
finansową na realizację połączeń kolejowych
relacji Wołów – Wrocław Główny.
roku. W roku ubiegłym Gmina pokrywała koszty trzech połączeń do Wrocławia.
W roku 2021 liczba połączeń finansowanych z naszego budżetu zostanie

powiększona o dodatkowe dwa połączenia.
Wartość rekompensaty każdego
z połączeń na trasie Wołów – Wrocław Główny wynosi 18 527,28 zł.

nymi zawężeniami. Zjazdy, podobnie
jak chodniki, wykonane będą z kostki betonowej. Oprócz tego zostanie
wykonane odwodnienie, a istniejący
fragment muru oporowego kamiennego przy przepuście pod drogą wojewódzką zostanie rozebrany i na jego
miejsce zostanie wykonany nowy mur
oporowy żelbetowy.

Przypominamy, że pierwszy etap
budowy chodnika w Warzęgowie
był przeprowadzony w ubiegłym
roku. Zadanie to wykonał na zlecenie Gminy Wołów Zakład Robót Drogowych Mostowych i Ogólnobudowlanych ZADROBUD II z Wołowa.
Łączna kwota inwestycji wyniosła
293 865,55 zł.

Trwa Wołowski Miesiąc Seniora

Darmowa komunikacja
– Wszystkich Świętych
I TRASA/
GODZINA

II TRASA/
GODZINA

III TRASA/
GODZINA

IV TRASA/
GODZINA

UL. KOŚCIUSZKI Obok sklepu Lewiatan

08:00

10:45

12:15

14:00

UL. ŚCINAWSKA Przystanek PKS

08:05

10:50

12:20

14:05

DWORZEC PKP

08:10

10:55

12:25

14:10

UL. PANIEŃSKA (OSIR)

08:15

11:00

12:30

14:15

UL. TRZEBNICKA Przystanek PKS

08:20

11:05

12:35

14:20

UL. RAWICKA (cmentarz)

08:25

11:10

12:40

14:25

PRZYSTANKI

listopada mieszkańcy odwiedzający groby swoich bliskich będą
mogli skorzystać z czterech kursów realizowanych przez firmę Turbo
– Trans S.C. na zlecenie Gminy Wołów.
Bus odjedzie tego dnia z ul. Kościuszki, Ścinawskiej, Kolejowej (gminny
dworzec kolejowy), Panieńskiej oraz
Trzebnickiej w Wołowie. Z uwagi
na przebudowę drogi wojewódzkiej
nr 338 na terenie miasta i wiążące się
z tym objazdy i wzmożony ruch samochodowy, zachęcamy naszych mieszkańców do skorzystania z publicznego
transportu. Szczegółowy rozkład jazdy
przedstawia załączona tabela.

3

Pod koniec sierpnia w Urzędzie
Miejskim w Wołowie nastąpiło
przekazanie placu budowy dla
inwestycji „Budowa chodnika
przy drodze wojewódzkiej nr 339
w miejscowości Warzęgowo –
Etap II”. Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „Ćwik” T. Ćwik, J.
Ćwik, K. Ćwik-Popadiuk s.c.
z Wińska. Wartość zadania
to 286 874,52 zł brutto.

łodszy kapitan Sebastian
Ostrowski, aspirant Jakub
Jarmuszczak, młodszy aspirant Karol Burdziński, młodszy
aspirant Łukasz Gabryś i młodszy
ogniomistrz Paweł Bondaronok
od 7 sierpnia do 1 września pomagali lokalnym służbom w walce
z potężnym żywiołem, który w tym
roku spowodował w Grecji rekordowe straty.
Głównym zadaniem polskich
strażaków była obrona miejscowości przed przedostaniem się
ognia do budynków mieszkalnych
i gospodarczych.
Burmistrz Gminy Wołów Dariusz
Chmura na spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miejskim oficjalnie podziękował naszym strażakom
za ich udział w tej niełatwej misji.
Serdecznie podziękowania zostały również złożone na ręce starszego brygadiera Wojciecha Maciejewskiego, komendanta KPPSP
w Wołowie za koordynowanie działań strażaków i godne reprezentowanie Gminy Wołów.

Nasz samorząd otrzymał
podziękowanie od Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
za dotychczasową współpracę
przy współﬁnansowaniu połączeń
kolejowych w ramach Wrocławskiej
Kolei Aglomeracyjnej.

Bezpłatny informator Gminy Wołów

PRZYSTANKI

POWRÓT

UL. RAWICKA (cmentarz)

10:00

11:30

15:00

16:00

UL. TRZEBNICKA Przystanek PKS

10:10

11:40

15:10

16:10

UL. PANIEŃSKA (OSIR)

10:15

11:45

15:15

16:15

DWORZEC PKP

10:20

11:50

15:20

16:20

UL. ŚCINAWSKA Przystanek PKS

10:25

11:55

15:25

16:25

UL. KOŚCIUSZKI Obok sklepu Lewiatan

10:30

12:00

15:30

16:30

W październiku po raz kolejny
organizujemy Wołowski Miesiąc
Seniora – cykl wydarzeń, które
mają za zadanie aktywizować
i integrować osoby starsze
z terenu Gminy Wołów.

Z

a nami między innymi warsztaty
komputerowe, wykład dotyczący sposobów na usprawnienie

pamięci, koncert Janusza Cedro oraz
pierwsza rozgrywka Olimpiady Dobrego Rocznika, podczas której uczestnicy rywalizowali ze sobą grając
w warcaby. Wystartowały trzy drużyny: Grupa Ryszarda, Super Babki
oraz DPS Mojęcice, która zajęła pierwsze miejsce.
Zachęcamy do zapoznania się z programem Wołowskiego Miesiąca Seniora, który znajduje się na stronie 16.
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Gmina Wołów przygotowywała
placówki oświatowe
na powrót uczniów do nauczania
stacjonarnego. Zakres prac był
duży – obejmował nie tylko
remonty sali dydaktycznych,
ale także remont pomieszczeń
sanitarnych, modernizację sali
gimnastycznej, czy też remont
schodów. Stworzona została
także dokumentacja projektowa
do kolejnych czynności związanych
z remontami i usprawnieniem
organizacji pracy w szkołach
oraz poprawą infrastruktury.

Ponad milion
złotych na remonty

 www.facebook.com/ddwolow

Prace na Wichrowych
Trwa przebudowa dróg na osiedlu Wichrowe Wzgórza

W

szystkie te zadania opiewają na łączną kwotę ponad
1,1 mln złotych. W Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu został
przeprowadzony remont pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej
– zorganizowane są szatnie dla dzieci korzystających z dodatkowych zajęć
sportowych. Inwestycja została wykonana w maju i jej wartość to 29 600 zł.
Z kolei Przedszkole „Niezapominajka”
w Lubiążu posiada nowe schody wejściowe za kwotę 13 475 zł. W Szkole Podstawowej w Starym Wołowie
remont przeszło pięć łazienek za kwotę
149 850, 90 zł. W Przedszkolu nr 1
„Chatka Puchatka” w Wołowie zostały wykonane dwie dodatkowe łazienki za kwotę 42 923,19 zł.
Wiele działo się zarówno wewnątrz
oraz przy budynku Szkoły Podstawowej
nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej w Wołowie. Zakończone już prace obejmowały wykonanie nowej nawierzchni przed
budynkiem szkoły, której koszt wyniósł
168 572,30 zł, modernizację małej sali
gimnastycznej w szkole za 99 962,74 zł
jak również remont schodów wejściowych. Koszt przedsięwzięcia to 104
792,24 zł. Kolejnym krokiem działań
modernizacyjnych jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu łazienek oraz schodów wewnętrznych. Łazienki wymagają dostosowania
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Koszt przygotowania dokumentacji
to 42 345 zł.

Nowe
korty

Nowa nawierzchnia przed Szkołą Podstawową nr 2

Wichrowe Wzgórza to nazwa
stosowana w odniesieniu
do osiedla znajdującego
się pomiędzy ulicą
Żeromskiego a Marii CurieSkłodowskiej w Wołowie.

W
Wyremontowane szatnie w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu

Trwa remont Przedszkola „Słoneczko” w Wołowie, gdzie prowadzony
jest remont chodnika z kostki betonowej, remont tarasu od ul. Inwalidów
Wojennych, remont tarasu od strony południowej, a zakres prac obejmuje również wykonanie wjazdu
do kotłowni. Całkowity koszt inwestycji to 300 000 zł.
Gmina Wołów w swoim budżecie zabezpieczyła również kwotę

150 000 zł na wykonanie projektu
przebudowy części Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołowie – łącznika między salą gimnastyczną a korytarzem.
Zlecono wykonanie projektu w związku z koniecznością zwiększenia liczby
sali przeznaczonych na świetlice szkolne oraz na pomieszczenia do dodatkowych zajęć dydaktycznych. Umożliwi
to bezpieczniejszą i sprawniejszą organizację pracy w szkole.

artość przebudowy wszystkich dróg w jego obrębie
to kwota około 14 milionów
złotych, dlatego radni Rady Miejskiej
w Wołowie podjęli decyzję o etapowaniu powyższego przedsięwzięcia.
W marcu tego roku część radnych
zagłosowała za zmianami w budżecie Gminy Wołów, dzięki którym
możliwe było rozpisanie postępowania przetargowego na wykonanie pierwszego etapu. Za zmianami w budżecie głosowali wówczas

radni: Janusz Czarnowski, Małgorzata Hermaszewska, Barbara Jagodzińska, Marcin Malinowski, Marta
Mosiek, Krzysztof Mucha, Waldemar
Rutowicz, Krzysztof Rzeszowski, Wiesława Sawa, Robert Stępień, Marian
Szpak, Jan Tomków, Janusz Wygoda. Od głosu wstrzymali się: Zenon
Bujacz, Łukasz Ciołek, Paweł Czarny, Agnieszka Łukaszewska, Krystyna Paszkowska, Grażyna Racka, Emilia Świątek, Grzegorz Tymczyszyn.
Aktualnie realizowany jest etap 1A
i 1B (ul. Czapskiego, Miłosza, Hłaski,
Grudzińskiego), a przebudowa kolejnych ulic na Wichrowych Wzgórzach
zostanie ujęta w budżecie na 2022 rok.
Zadanie wykonuje firma Brukpol z siedzibą w Strzelcach Wielkich za kwotę
4 015 376,55 zł. Inwestycja ma zakończyć się w grudniu tego roku.

Remonty na osiedlach
Trwa pierwszy etap przebudowy ul. Zaułek
Zielony w Wołowie. W tym roku zostaną również
przebudowane ulice Biała Góra i Zielona Góra.

Miłośnicy tenisa ziemnego
będą mieć do dyspozycji dwa
nowe korty mączkowe.

P

o zakończeniu prac na Stadionie Miejskim im. Ryszarda
Janeckiego w Wołowie Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie dysponować dwoma monitorowanymi
i oświetlonymi kortami.
Istniejący już kort od strony
ul. Bema został zmodernizowany,
drugi zaś został wybudowany od
postaw. Umożliwią one grę większej ilości zawodników w dłuższym
czasie, zarówno w wymiarze dobowym, jak i kalendarzowym.
W budżecie Gminy Wołów na
powyższe zadanie została zabezpieczona kwota 325 000 zł.

Przedsiębiorstwo Budowy
i Utrzymania Dróg i Mostów Sp.
z o.o. z Piotroniowic prowadzi
obecnie prace drogowe
na Zaułku Zielonym.

W

ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz
odwodnienie za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej. Wartość
inwestycji to 1 258 362,07 zł.

W połowie października ma rozpocząć się inwestycja „Przebudowa
drogi ul. Biała Góra i Zielona Góra
w Wołowie”, którą również wykona przedsiębiorstwo z Piotroniowic.
Wartość zadania to 708 470,53 zł.
Zamówienie dotyczyło opracowania
dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej
drogi. Na wspomnianych ulicach
zostanie położona jezdnia bitumiczna oraz chodniki.

Dzień dobry Wołów
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Wołów w przebudowie
W Wołowie sporo się dzieje – trwają zaawansowane prace związane z przebudową
drogi wojewódzkiej nr 338. Na ukończeniu jest już odcinek na ul. Kościuszki
i Chopina, został również przebudowany odcinek na ul. Ludowej wraz z mostem
na Juszce. Przedstawiamy harmonogram prac na kolejne miesiące.
Przypominamy, że trzeci etap
przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 338 w Wołowie obejmuje
ulice Kościuszki, Leśną,
Wojska Polskiego, Chopina,
Piłsudskiego, Poznańską
i Ludową. W trakcie trzech
etapów realizacji tego zadania
przebudowane zostanie 5 km
głównej arterii miasta łączącej
północ i południe Wołowa.

T

o rekordowa inwestycja zarówno ze względu na ilość wykonywanych prac, jak i kwotę całego
zadania. Dwa pierwsze etapy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 są już
zakończone i były realizowane w 2019
roku. Realizacja tej części zadania opiewała na kwotę ponad 9,2 mln zł. Trzeci etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie wyniesie 36
649 769,33 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego i realizuje je Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic.

Wymieniamy wszystko
– od kanalizacji
po oświetlenie
Pierwsze efekty prac prowadzonych
w mieście widać już gołym okiem.
Wystarczy spojrzeć, jaką metamorfozę w ciągu ostatnich miesięcy przeszła
ulica Kościuszki, Ludowa czy Chopina.
Jednak sporo zmian dotyczy infrastruktury znajdującej się pod powierzchnią terenu – mowa tu przede wszystkim o sieci wodociągowej i sanitarnej,
której wymianą zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne w Wołowie. Dzięki wymianie rur
wodociągowych na zupełnie nowe,
odbiorcy z pewnością odczują poprawę na lepsze. Obecna sieć miała wiele
lat, tak jak chociażby ta 40-letnia na ul.
Kościuszki, gdzie często dochodziło
do awarii związanych z wyciekami.

Ulica Chopina po remoncie

Ulica Kościuszki po remoncie

Budowa sieci wodociągowej na ulicy Piłsudskiego

Pierwszym z remontowanych
odcinków podczas trzeciego etapu
przebudowy drogi wojewódzkiej
była ulica Kościuszki – od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku firmy
Kotar (w kierunku Mojęcic), który
ze względu na zaplanowane objazdy musiał być podzielony na odcinki.
Oprócz nowej nawierzchni jezdni
zostały tu przebudowane chodniki,
w tym wybudowany nowy ciąg pieszo – rowerowy, który będzie kontynuowany niemal przez całe miasto,
do połączenia z odcinkiem za mostem
na ul. Ludowej. Na jezdni zostało
wykonane tymczasowe oznakowanie poziome i postawione nowe znaki
drogowe, tak by w sposób bezpieczny można było poruszać się po tym
odcinku. Zostały zamontowane słupy
pod nowe oświetlenie uliczne. Gmina
Wołów czeka obecnie na podłączenie liczników oraz montaż nowych
inteligentnych opraw oświetleniowych. Przed nami jeszcze przebudowa odcinka drogi w kierunku Mojęcic, która została już zaplanowana
na przyszły rok.

Kolejną ulicą, która przeszła już
przebudowę jest ulica Chopina. Tutaj
nowością jest przede wszystkim szeroki, bezpieczny ciąg pieszo – rowerowy

na Juszczce miał być gotowy do użytku w pierwszej połowie października.
Pod koniec września rozpoczęły się
prace na ul. Piłsudskiego, od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania
z ul. Wojska Polskiego. Została zerwana stara nawierzchnia jezdni i częściowo rozebrano chodniki. Sporą część
prac przeprowadziło Przedsiębiorstwo
Wodno – Kanalizacyjne w Wołowie,
które wymieniało sieć wodociągową.

Uwaga: Na czas remontu ulica
Przechodnia i Inwalidów Wojennych będą drogami ślepymi. Skrzyżowanie ul. Poznańskiej z ul. Robotniczą ma być przejezdne. Prace
na wspomnianym odcinku drogi
wojewódzkiej będą prowadzone prawdopodobnie do początku
przyszłego roku – będzie to uzależnione od warunków pogodowych.
Pozostałe odcinki drogi wojewódzkiej

Organizacja ruchu po rozpoczęciu pierwszego etapu remontu ul. Poznańskiej

przylegający do Szkoły Podstawowej
nr 2. Odstające płyty chodnikowe i nierówna nawierzchnia to już przeszłość –
spełnił się więc postulat mieszkańców,
w tym rodziców małych dzieci o dostosowanie infrastruktury do wózków dziecięcych. Droga pozostanie jednokierunkowa, jednak zmieni się tu kierunek
jazdy – w przyszłości wjazd będzie możliwy od strony ul. Piłsudskiego.
Przemianę przeszła również ulica
Ludowa – przebudowany jest most
na Juszczce, została też wymieniona
nawierzchnia jezdni i chodnika, powstał
ciąg pieszo – rowerowy. Podczas prac
projektowych Gmina Wołów stanowczo wykluczyła możliwość wycinki znajdujących się tu leciwych kasztanowców. Zgodnie z planem, nowy most

Wjazd w ul. Sikorskiego możliwy jest
od strony ul. Inwalidów Wojennych –
została zmieniona organizacja ruchu.

Rusza remont
ul. Poznańskiej
Po otwarciu mostu na Juszce przy
ul. Ludowej został utrzymany objazd
od strony ul. Garwolskiej. Wjazd
do marketów będzie odbywać się
przez most, jednak przejazd w kierunku ul. Poznańskiej będzie zamknięty
ze względu na prowadzone prace drogowe: roboty ziemne na ul. Poznańskiej – od skrzyżowania z ul. Robotniczą do skrzyżowania z ul. Przechodnią.
Zostanie zapewniony dojazd do posesji
prywatnych od strony ul. Poznańskiej.

nr 338 będą remontowane w przyszłym roku ze względu na zbliżający się okres zimowy.
W związku z przebudową ul.
Piłsudskiego został wprowadzony
tymczasowy zakaz parkowania na
Alejach Obrońców Lwowa – Gmina
Wołów udostępniła mieszkańcom
dwa parkingi: pierwszy znajduje
się na prywatnym terenie starego
kina na ul. Komuny Paryskiej, drugi
zaś znajduje się na ul. Chopina
(parking szkolny). Dziękujemy
państwu Melanii i Bogdanowi
Grycz za współpracę i tymczasowe
udostępnienie swojego prywatnego
terenu na rzecz mieszkańców.
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Setki uczniów i nauczycieli
w wybranym dniu września
lub października spędziło czas
w szkolnych i przedszkolnych
murach nosząc piżamy. To,
co my kojarzymy z wygodą,
relaksem i spokojem domowego
ogniska, dla innych jest symbolem
walki o zdrowie, a niekiedy życie.
Dla małych pacjentów chorujących
na nowotwory to jedyny
rodzaj ubioru na długi czas.

Dzień dobry Wołów

Solidarni z chorymi na raka
W szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Wołów uczniowie i nauczyciele na jeden
dzień zamienili zwyczajne stroje w piżamy. Mieli ku temu ważny powód – wsparcie
dzieci chorujących na nowotwór i pomoc Fundacji „Gdy liczy się Czas”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Wołowie.
I tak 1 października w godzinach
popołudniowych pracownicy przedszkola, jednostek Gminy Wołów
oraz mieszkańcy przebiegli dystans
400 metrów by pokazać swoją solidarność z chorymi na raka oraz ich
rodzinami.
Dzięki przeprowadzonej zbiórce w trakcie organizowanego biegu
na stadionie miejskim w Wołowie
udało się zebrać kwotę 4 002,30 zł,
która w całości zostanie przekazana
na onkologię dziecięcą.
Gratulujemy takiego wyniku zbiórki!

W

placówkach na terenie Gminy
Wołów – przedszkolach,
szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych organizowane były zbiórki pieniędzy i happeningi.
Z kolei pracownicy Przedszkola nr
1 Chatka Puchatka w Wołowie postanowili zorganizować Bieg w Piżamach. Jak przyznają, sami wiedzą
z autopsji, co znaczy walka z nowotworem i towarzyszący jej strach oraz
niepewność. Do akcji przyłączył się
również Urząd Miejski w Wołowie,

Darmowy transport dla
potrzebujących w Gminie Wołów
Mieszkańcy Gminy Wołów korzystają z darmowej taksówki
społecznej. Taka usługa ma pomóc osobom potrzebującym
w dotarciu np. do przychodni czy urzędu. Przypominamy, na
czym polega usługa door-to-door na naszym terenie.
Pod koniec czerwca
uruchomiliśmy darmowy
transport dla naszych
mieszkańców. Zadanie
realizuje Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Wołowie. Do tej
pory zostało zrealizowanych
blisko 150 kursów, pojawili
się również stali klienci.

P

rojekt jest dedykowany najbardziej potrzebującym
członkom naszej lokalnej
społeczności, którzy ze względu na problemy związane ze stanem zdrowia trafiają na co dzień
na bariery, które uniemożliwiają im
np. integrację ze społeczeństwem,
dotarcie do lekarza. Przez brak

 www.facebook.com/ddwolow

mobilności osoby te nie mają możliwości odnalezienia się na lokalnym rynku pracy, czują się samotne, niepotrzebne i nie są w stanie
zadbać o swoje zdrowie.
Usługa darmowego transportu door-to-door (z ang. „od drzwi
do drzwi”) na terenie Gminy Wołów
została w 100% dofinansowana
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach działania 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014‒2020.
Wartość zadania opiewa na kwotę
ponad 680 000 zł. Założeniem
przedsięwzięcia jest zwiększenie mobilności mieszkańców.

W ramach przygotowań do usługi
zakupione zostały busy, zatrudnieni kierowcy, jak również asystenci,
którzy będą pomagać mieszkańcom
w przedostaniu się z domu do busa,
a następnie z busa do miejsca docelowego.
Każda osoba potrzebująca transportu będzie mogła zamówić taksówkę społeczną w formie telefonicznej, elektronicznej bądź
za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W założeniu darmowy transport będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach
7:30‒15:30.
Regulamin usługi oraz pozostałe niezbędne informacje: https://
pomagamy-wolow.pl/ .
Zachęcamy do zapisów!

Gmina przyjazna rowerom
Dzięki współpracy gminy
Wołów z Dolnośląską Krainą
Rowerową nasza gmina staje się
przyjazna turystyce rowerowej.

D

olnośląska Kraina Rowerowa
to stowarzyszenie zrzeszające
samorządy z północnej części Dolnego Śląska na rzecz budowy
marki Dolnośląskiej Krainy Rowerowej jako kompleksowego obszaru turystycznego z wyróżniającą się
ofertą dla rowerzystów.
Obecnie trwają prace nad spójnym i jednolitym oznakowaniem
dróg rowerowych – nowe, czytelne

i pozwalające sprawnie się przemieszczać z drogi na drogę, z miejsca do miejsca oznakowanie, zostanie
zamontowane do końca roku. Mamy
nadzieję, że witacze, drogowskazy
i znaki kierunkowe ułatwią podróżowanie i dotarcie do każdego zaplanowanego celu.
Na terenie gminy Wołów powstało już ponad 200 km oznakowanych
i przygotowanych tras rowerowych.
Rowerzystom przypominamy o informacjach dotyczących tras rowerowych, które znajdują się na stronach:
http://turystykawgminie.pl
https://dolnoslaskakrainarowerowa.pl/

•
•
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Powstaje projekt wiaduktu

Jan Janas

Dariusz
Chmura

wiceburmistrz Gminy Wołów:

burmistrz Gminy Wołów:
Wysoka jakość infrastruktury
drogowej jako bazy transportu jest
nieodłącznym jak i podstawowym
warunkiem, który pozwala by
dany obszar określać mianem
nowoczesnego i atrakcyjnego
dla potencjalnych inwestorów
oraz turystów. Budowa wiaduktu
oraz Śródmiejskiego Obejścia
Wołowa rozwiąże wiele problemów
związanych z komunikacją
samochodową w naszym
mieście, przy okazji połączy
drogę wojewódzką nr 338 z drogą
wojewódzką nr 340. Jesteśmy
świadkami przełomowych inwestycji
na terenie Gminy Wołów.

Gmina Wołów pod koniec
lipca podpisała umowę
na zaprojektowanie oraz
wybudowanie wiaduktu
kolejowego w Wołowie wraz
ze Śródmiejskim Obejściem
Wołowa. Z tej okazji Wołów
odwiedził Jarosław Obremski,
wojewoda dolnośląski. Obecnie
trwają już prace projektowe
i spotkania robocze.

W

imieniu gminy Wołów umowę
podpisał burmistrz Dariusz
Chmura oraz skarbnik Anna
Bandoch. Ze strony wykonawcy, spółki Pro-Tra Bulding sp. z o.o. umowę
podpisał z kolei Leszek Ziajka, prezes
zarządu.

Wojewoda Jarosław Obremski podczas spotkania w Urzędzie Miejskim
w Wołowie podkreślił, że budowa wiaduktu w naszym mieście jest niezwykle istotnym zadaniem inwestycyjnym,
które pozytywnie wpłynie na jakość
życia mieszkańców. Przy okazji wojewoda otrzymał z rąk burmistrza Dariusza Chmury gminną statuetkę woła
w dowód podziękowania za dotychczasową współpracę z naszą gminą.
– Rada Miejska w Wołowie będzie
wspierać pana burmistrza we wszelkich działaniach inwestycyjnych – tych
mniejszych i większych, ponieważ jesteśmy za rozwojem naszego miasta –
mówił po spotkaniu Jan Tomków, przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie.
Firma ma za zadanie zaprojektowanie oraz wybudowanie wspomnianej
infrastruktury. Wiadukt będzie budowany kilkaset metrów od przejazdu
kolejowego na ul. Leśnej, w kierunku
Łososiowic. Wjazd zostanie zaplanowany od strony dawnego tartaku i skrzyżowania ulic Kościuszki – Leśna, gdzie
zostanie wybudowane nowe rondo.
Śródmiejskie Obejście Wołowa, zintegrowane z wiaduktem, będzie prowadzić przez teren ogródków działkowych
i połączy się z rondem Canteleu przy ul.
Korzeniowskiego.
W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa nowej jezdni,

budowa wiaduktu, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa chodników i ciągu pieszo – rowerowego,
odwodnienia, oświetlenia ulicznego,
przepustów oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia. Termin realizacji inwestycji będzie zależny od prac
projektowych po stronie wykonawcy,
a także uzyskania wszelkich uzgodnień
wymaganych prawem. Celem jest, aby
mieszkańcy mogli użytkować wiadukt
i ŚOW pod koniec 2023 roku.

Spotkania robocze
Na początku września w Urzędzie
Miejskim w Wołowie odbyło się
pierwsze spotkanie robocze w ramach
realizacji dokumentacji projektowej
powyższej inwestycji. Na spotkaniu
omówiono, proponowany przez wykonawcę dokumentacji, przebieg drogi,
który pokrywa się w znacznym stopniu z koncepcją, będącą częścią programu funkcjonalno – użytkowego,
który sporządziła Gmina Wołów.
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego
wnieśli istotne uwagi do zaprezentowanego przebiegu, które mają na celu
zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie dostępu do okolicznych ogródków
działkowych. Kolejne spotkanie planowane jest w październiku tego roku.

Wóz bojowy dla Krzydliny
Krzydlina Wielka miała w ostatnim czasie powód do świętowania
- oﬁcjalne przekazanie nowego wozu strażackiego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Wielkiej.
To wydarzenie ważne
zarówno dla OSP, okolicznych
mieszkańców, ale i dla całej
Gminy Wołów – każdy nowy
wóz bojowy to wzmocnienie
bezpieczeństwa całej
naszej społeczności.

S

trażacy Ochotniczej Straży Pożarnej mogą się pochwalić
nowym średnim samochodem
ratowniczo – gaśniczym z napędem 4x4.

Zakup wozu bojowego był możliwy m.in. dzięki środkom przekazanym przez Gminę Wołów w kwocie
323 000 zł.
Wartość całkowita projektu to 816 720,00 zł. Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to z kolei 151 000 zł, a dofinansowanie w ramach Krajowego

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
to 331 000,00 zł.
Wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej wyniósł 11 720 zł.
Ponadto Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów dofinansowały zakup wyposażenia do nowego samochodu w kwocie 2 000 zł.
Mieszkańcy Krzydliny Wielkiej, sołtys oraz rada sołecka zdecydowali o przekazaniu funduszu
sołeckiego w kwocie 23 000 zł
na powyższy cel.

Niewielki wkład ﬁnansowy
Wołowa
Gmina Wołów otrzymała 20 000 000
złotych na budowę wiaduktu kolejowego wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa w ramach konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
To największa kwota przyznanego
dofinansowania w aktualnym naborze wniosków z Dolnego Śląska.
Ze względu na to, że w postępowaniu
przetargowym najniższa oferta opiewała na kwotę 21 033 000 złotych,
większość radnych Rady Miejskiej
w Wołowie 9 lipca podjęła uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wołów na lata
2021 – 2035, tym samym uchwalając dodatkową kwotę 1 033 000 zł
na zrealizowanie powyższej inwestycji.
Za zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej głosowali radni:
Jan Tomków, Robert Stępień, Małgorzata Hermaszewska, Wiesława
Sawa, Marcin Malinowski, Waldemar Rutowicz, Barbara Jagodzińska, Marta Mosiek, Janusz Czarnowski, Marian Szpak, Janusz Wygoda,
Krzysztof Mucha, Krystyna Paszkowska, Łukasz Ciołek, Grzegorz Tymczyszyn.

Budowa wiaduktu oraz
Śródmiejskiego Obejścia Wołowa
to inwestycja istotna dla naszego
miasta, gminy, ale i całego powiatu
wołowskiego. Obowiązkiem gmin
jest zapewnienie zaspokojenia
potrzeb społeczno – gospodarczych
lokalnej społeczności. Jednym
z elementów, które te potrzeby
zaspokajają, jest właściwe
zaprojektowanie i wybudowanie
infrastruktury transportu.
Dziękuję panu wojewodzie
Jarosławowi Obremskiemu,
że przyjął zaproszenie Gminy
Wołów na tak ważne wydarzenie dla
naszych mieszkańców, jakim bez
wątpienia był moment podpisania
umowy na zaprojektowanie
i wykonanie wiaduktu kolejowego
oraz Śródmiejskiego Obejścia
Wołowa. Dziękuję również
piętnastu radnym Rady Miejskiej
w Wołowie, którzy wzięli udział
w tym ważnym kroku, głosując
za potrzebnymi zmianami
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wołów na lata 2021-2035.
Oznacza to, że również dostrzegają
potrzeby lokalnej społeczności
i rozumieją, że rozwój komunikacji
i sieci dróg jest strategiczny dla
przyszłości Gminy Wołów.

Od głosu wstrzymali się: Paweł
Czarny, Zenon Bujacz, Barbara Świątek, Grażyna Racka, Agnieszka Łukaszewska.
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Co się działo na terenie naszych sołectw w ostatnim
czasie i jak wykorzystywany jest tegoroczny fundusz
sołecki Gminy Wołów w poszczególnych miejscowościach?
Okazuje się, że mieszkańcy chętnie angażują się
w życie w swoich małych ojczyznach – często pomagają
w organizowanych porządkach i upiększają tereny wspólne.

Dzień dobry Wołów

 www.facebook.com/ddwolow
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Pracowite sołectwa w Gminie Wołów
kulturalno- oświatowa, wsparta została z budżetu Gminy kwotą
w wysokości 1 000 zł.
W ramach funduszu sołeckiego wykonano również budowę systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw w Piotroniowicach. Zamontowane zostały 3 kamery wraz z rejestratorem,
który umożliwia zdefiniowanie stref prywatności (zamaskowanie fragmentu obrazu, który pokazywałby teren prywatny sąsiada). Całość przedsięwzięcia pokryta została z budżetu gminy.
Wysokość zadania wynosiła 3 000 zł.

W

tym roku fundusz sołecki Gminy Wołów opiewa na kwotę
694 667,70 zł. Jednymi z najczęściej wykonywanych
zadań w ramach funduszu sołeckiego są remonty świetlic,
placów zabaw i działania porządkowe. Przedstawiamy pierwszą
część relacji z działalności sołectw Gminy Wołów. W następnym
wydaniu naszego biuletynu spodziewajcie się kolejnych informacji na temat naszych pracowitych wsi.

Moczydlnica Dworska dba o porządek

Prawików ma nowy sprzęt
Łososiowice organizowały piknik

Zwieńczeniem wydarzenia było wręczenie nagród i pamiątek w imieniu Burmistrza Gminy Wołów Dariusza Chmury.

Rataje – kolejna miejscowość na medal!

Nowe udogodnienia dla mieszkańców Prawikowa – wieś ma doposażoną kuchnię w świetlicy. W ramach funduszu sołeckiego
na 2021 rok dokonano zakupu sprzętu AGD. Kwota przedsięwzięcia wyniosła 12 715 zł. Całość została pokryta z funduszu
sołeckiego budżetu Gminy Wołów.

Odnowiona świetlica w Krzydlinie Małej

Uskorz Mały nie próżnuje
Napisać o mieszkańcach Uskorza Małego, że są dobrze zorganizowaną społecznością, to tak naprawdę jakby nic nie napisać. To przede wszystkim grupa ludzi pod przewodnictwem
dobrego sołtysa, pielęgnująca w sobie zwyczaje i wartości, których nie da się zmierzyć. Mieszkańcy regularnie koszą tereny
wspólne, podlewają je i dbają o to, aby ich mała ojczyzna prezentowała się jak najlepiej.
Ponadto początkiem lipca przygotowano piknik rodzinny,
który mieszkańcy wraz z sołtysem zorganizowali samodzielnie,
począwszy od szukania sponsorów, aż po samodzielne przygotowanie licznych smakołyków dla przybyłych. Liczne konkursy i zabawy dla mieszkańców trwały do późnych godzin.
Dzieci mogły się wyszaleć pod okiem animatorek, a strażacy
z Krzydliny Małej oraz Krzydliny Wielkiej przygotowali pokaz.
Tym, co najbardziej urzeka w ludziach z Uskorza Małego jest
ich bezinteresowność w działaniu. Jedyne, czym się kierują
to chęć bycia zgraną i zintegrowaną wsią. Kolejna miejscowość, którą można stawiać za wzór do naśladowania. Gratulacje Uskorz Mały!

Mieszkanki Stęszowa jak zwykle nie zawodzą. Prezentujemy
zdjęcie z przygotowania wieńca, który jest wyrazem dumy
i radości z zebranych w tym roku plonów. Pod przewodnictwem pani sołtys, grupa aktywistek popołudniami wyplatała
wieniec, który godnie reprezentował Stęszów na mszy dożynkowej w Warzęgowie. Wyżej wspomniana uroczystość odbyła się 29 sierpnia.

W Miłczu sportowcy dbają o boisko

Urokliwe klomby w Lipnicy

że tereny zielone na wsi są regularnie podlewane i koszone przez mieszkańców, co od razu zauważy każdy odwiedzający Lipnicę.

Uskorz Wielki – zaangażowani mieszkańcy

Zagórzyce coraz piękniejsze

Tak wygląda boisko w Miłczu
Prace porządkowe w Moczydlnicy Dworskiej

Systematycznie udoskonala się jakość życia mieszkańców Moczydlnicy Dworskiej. W tym roku poprzez usunięcie zakrzaczeń,
wyrównanie i wykoszenie terenu, uporządkowana została działka gminna. Obecnie powstały plac posiada ogromny potencjał,
który będzie wykorzystany na cele rekreacyjne. Realizacja zadania
wraz z wywiezieniem zgromadzonych odpadów wyniosła 4 500 zł,
co w całości pokryte zostało z funduszu sołeckiego. Warto nadmienić, że dzięki doskonałej współpracy sołtysa ze społecznością,
o tereny wspólnie również regularnie dbają mieszkańcy Moczydlnicy Dworskiej. Trzymamy kciuki, aby ten poziom pozostał długo
utrzymany. Gratulacje!

W Łososiowicach powstaje świetlica

Społeczność Rataj dba o swoją wieś

Rataje pięknieją pod przewodnictwem znakomitej ekipy, której przewodzi pani sołtys. Tu na pierwszy rzut oka widać ciężką
pracę rąk ludzkich, która wkładana jest w opiekę nad otoczeniem.
Tereny zielone są regularnie podlewane i koszone, a większość
cięższych robót bezinteresownie wykonywana jest przez mieszkańców. Tak zmotywowana i zintegrowana wieś może być przykładem dla pozostałych. Tak trzymać Rataje!

Piotroniowice zakasały rękawy

Łososiowice organizowały piknik

W Łososiowicach powstaje świetlica

Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską nabrała tempa. To kolejny etap remontu w Łososiowicach. Mieszkańcy już nie mogli doczekać się upragnionego miejsca spotkań.
Prace trwają od 2 lat, a w tym roku w ramach funduszu sołeckiego na inwestycję przeznaczone zostało 15 000 zł.
W sierpniu w Łososiowicach odbył piknik pod hasłem „Bliżej Natury”. Wydarzenie połączone z warsztatami dla dzieci
i młodzieży cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Pomimo niesprzyjającej pogody, przedstawiciele Nadleśnictwa Wołów przykuli uwagę uczestników interesującymi pokazami. Oprócz przyswojenia sporej dawki ciekawostek
na temat krajobrazu naszej gminy, uczestnicy mogli tworzyć
sensoryczne ścieżki edukacyjne, wyplatać własne makramy
jednocześnie obcując z przyrodą.

W ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok zrealizowano zadanie
polegające na renowacji i pielęgnacji boiska sportowego w Miłczu.
Warto wspomnieć, że młodzi sportowcy nie tylko grają tu w piłkę,
ale również dbają o boisko, grabią, koszą. Murawa boiska jest
regularnie podlewana przez mieszkańców, co wielokrotnie zostało docenione nie tylko przez tutejszych, ale również przez odwiedzających to miejsce gości. Koszty pokryte z gminnego budżetu to 4 860 zł.

Mieszkańcy Piotroniowic wspólnie dbają o przestrzeń, w której żyją. Rąk do pracy nie brakuje. Jak widać na załączonych
zdjęciach, nawet najmłodsi wnoszą swój wkład w poprawę
wizerunku wsi.
W ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok zakupione zostały rośliny i materiały ogrodnicze o wartości 1 000 zł, z których
użytek zrobili zaradni aktywiści. Lecz to nie jedyny powód
do zadowolenia dla Piotroniowiczan. W obecnym roku zakupione zostały również tablice informacyjne z numerami domów
i kierunkami o wartości 1 082 zł.
Mieszkańcy Piotroniowic świętowali zakończenie wakacji.
Atrakcji nie zabrakło. Dmuchany dino park oraz basen kulkowy, przyciągnęły dzieci jak magnes. Amatorzy dobrej zabawy na świeżym powietrzu mogli również skorzystać z oferty
przygotowanej przez animatorki. Było dużo baniek mydlanych i balonowych zwierzaków. Głodni uczestnicy skosztować
mogli kiełbasek lub gofrów. Zwieńczeniem imprezy był pokaz
strażacki przygotowany przez OSP Krzydlina Mała. Impreza

Piękne ozdoby w Krzydlinie Małej

W ramach tegorocznego funduszu sołeckiego mieszkańcy
Krzydliny Małej cieszyć się mogą zmodernizowaniem świetlicy wiejskiej. Dokonano konserwacji podłogi, co wyraźnie poprawiło estetykę sali. Do pomieszczenia kuchennego
zakupiona została szafa chłodnicza. Całość przedsięwzięcia
pokryta została z gminnych środków. Konserwacja podłogi to 4 000 zł, natomiast koszt zakupu sprzętu AGD wyniósł
5 516 zł.
Dobroczynni aktywiści z Krzydliny Małej kolejny rok
z rzędu nie zawodzą. Pod przewodnictwem pana sołtysa,
grupa kobiet samodzielnie zaprojektowała i wykonała urokliwe klomby i dekoracje kwiatowe w swojej miejscowości.
Dzięki społeczności krzydlińskiej, tereny zielone są regularnie podlewane, koszone i pielęgnowane. Z budżetu Gminy
Wołów na powyższe zadanie przeznaczone zostało 1 500 zł.

Pracowite Zagórzyce zakasały rękawy

Kolejna wieś, której mieszkańcy zasługują na medal za zaangażowanie w życie społeczne. Sumienni aktywiści z Zagórzyc
przez regularne prace porządkowe, krok po kroku doprowadzają do poprawy życia społeczności. Zarówno młodzież jak
i dorośli nie odmawiają pomocy. Często niedoceniana i niedostrzegana praca rąk ludzkich, daje zdumiewające efekty.
Działanie zespołowe i wspaniały dialog międzypokoleniowy
powinien być wzorem do naśladowania.
Początkiem października w Zagórzycach odbyły się zajęcia
dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wykorzystali dary jesieni, z których tworzyli własne kompozycje i dekoracje. Najważniejszym akcentem wydarzenia, było wykonanie dużego
różańca, który umieszczony został w tamtejszym kościele.
Cała akcja była nawiązaniem do misji świętych, które ostatnio odbyły się w Zagórzycach oraz do miesiąca października, który w kościele katolickim jest miesiącem różańcowym.

Niezawodny Stęszów

W Bożeniu remontują

Wieniec ze Stęszowa robi wrażenie

W ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu nowego podjazdu i miejsc parkingowe na terenie świetlicy wiejskiej w Uskorze Wielkim. Ponadto
mieszkańcy w ramach własnej inicjatywy samodzielnie wykonali prace konserwacyjne placu zabaw, polegające na oczyszczeniu i pomalowaniu urządzeń zabawowych. Odnowiono również
wiatę na boisku sportowym i ławki. Zakup materiałów również
sfinansowany został z gminnych środków w zakresie funduszu
sołeckiego. Koszty pokryte z gminnego budżetu: 16 000 zł – parking, 998 zł – farby, 530 zł – deski.

Rudno zachęca do aktywności

Świetlica w Bożeniu

W tym roku Bożeń ma niemały powód do zadowolenia. W ramach
funduszu sołeckiego, który jest częścią budżetu Gminy Wołów,
dokonany został remont sali głównej oraz toalety w świetlicy wiejskiej. Zadanie docenione nie tylko przez tutejszych, ale również
przez odwiedzających to miejsce gości, polegało między innymi
na położeniu kafli podłogowych, wykonaniu gładzi oraz malowaniu świetlicy. Stworzono również lamperię z marmolitu. Całość
przedsięwzięcia wyniosła 24 000 zł. Koszty pokryte z gminnego
budżetu to 4 860 zł.

Lipnica rozkwitła

Niezwykłe klomby w Krzydlinie Małej

Plac zabaw w Uskorze Wielkim

Pod przewodnictwem pani sołtys, członkowie rady sołeckiej wraz z mieszkańcami samodzielnie przygotowali urodziwe klomby. Z własnej inicjatywy miejscowi zakupili krzewy i kwiaty, które wspólnie zasadzili. Warto wspomnieć,

Aktywni w Rudnie

Stowarzyszenie „W Rudnie jest cudnie” od początku kwietnia
realizuje projekt „Maszerujemy po zdrowie W Dolinie Jezierzycy”. W ramach projektu dofinansowanego z Gminy Wołów został
przeprowadzony cykl zajęć instruktażowo treningowych Nordic Walking (czerwiec), oraz zajęcia fitness (wrzesień-listopad).
Projekt trwać będzie do końca listopada i ma na celu aktywizację oraz zachęcenie do ruchu wszystkich mieszkańców Gminy
Wołów, oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do sportu oraz
kultury fizycznej.
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Mieszkańcy
zainteresowani
Czystym Powietrzem
27 września w Wołowskim Ośrodku Kultury odbyło
się drugie spotkanie informacyjne dotyczące
Programu Czyste Powietrze, realizowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Punkt konsultacyjny
w urzędzie

Szczegóły Programu przedstawiła
Żaneta Borutko – Doradca
Energetyczny z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. Dodatkowo
podczas spotkania zaproszeni
przedstawiciele Urzędu
Skarbowego w Wołowie omówili
najistotniejsze kwestie dotyczące
ulgi termomodernizacyjnej.

W

czasie prelekcji omówione
zostały zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się
do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy
beneficjentów. Odzew mieszkańców
był bardzo duży. Każdy miał możliwość zadania pytań oraz zgłaszania
swoich wątpliwości.

W Urzędzie Miejskim w Wołowie
został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze. Mieszkańców zainteresowanych programem zapraszamy
do kontaktu w każdy wtorek i środę
w godzinach od 11:00 do 15:00
oraz w każdy czwartek w godzinach
od 10:00 do 12:00.
Jednocześnie, ze względu na duże
zainteresowanie programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego
spotkania pod numerem telefonu: 71
319 13 66 lub 71 319 13 12. Do tej
pory udzieliliśmy naszym mieszkańcom już ponad 50 porad.
Informujemy również,
że za poprawność i rzetelność
danych wprowadzonych do wniosku
o dofinansowanie, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym,
odpowiada wyłącznie wnioskodawca. Co należy podkreślić, rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie
konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.

Dzień dobry Wołów
O programie
Czyste Powietrze to kompleksowy
program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Program skupia
się na wymianie starych pieców
i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać
energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki
oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób
fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali
mieszkalnych. Dotacje są udzielane
za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Budżet Programu to 103 mld zł.
Program przewiduje dofinansowania
na: źródło ciepła – wymianę, zakup,
montaż, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę drzwiową i okienną, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Terminy:

Realizacja programu: lata
•2018‒2029
r.
Podpisywanie umów do:
•31.12.2027
r.
Zakończenie
prac obję•tych umową do:wszystkich
30.06.2029 r.
Szczegółowe informacje na temat
•programu
„Czyste Powietrze” można

znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://portal.fos.wroc.pl/.

 www.facebook.com/ddwolow

Nowa ścieżka
edukacyjna w gminie
Poprzez stworzenie atrakcji dla
dzieci i młodzieży chcemy wpływać
na świadomość ekologiczną rodziców.

Nasza ścieżka edukacyjna
składa się z 18 elementów.
Prowadzi z Wołowa, a dokładniej
terenu basenu miejskiego
przy ulicy Panieńskiej poprzez
ścieżkę rowerową Wołów –
Lubiąż, a końcowym jej etapem
jest teren przy przedszkolu
„Niezapominajka” w Lubiążu.
Podczas wycieczki szlakiem
ścieżki edukacyjnej dzieci będą
mogły usłyszeć o tym, jak
dbać o środowisko, ale przede
wszystkim będą mogły spędzić
czas na odkrywaniu tajemnic
otaczającej nas przyrody.

W

zdłuż trasy rowerowej, która
biegnie dawnym nasypem
kolejowym, występują
stare okazy drzewostanu charakterystyczne dla naszego regionu, dlatego zostały tu rozmieszczone rzeźby owoców i rzeźba lochy dzika
wraz z tabliczkami informacyjnymi. Jest to atrakcja i interesujące

doświadczenie również dla rodziców. Prawie każde urządzenie edukacyjne posiada aspekt wypoczynkowy w postaci ławki. Pozwalają
one nie tylko odpocząć w plenerze, ale także służą jako pomoc najmłodszym dzieciom w obsłudze
gier. Zdobywanie wiedzy przyrodniczej poprzez zabawę i wypoczynek
w otwartej przestrzeni przy przedszkolu pośród pięknego, starego drzewostanu, może zachęcić dzieci i ich
rodziców do zapoznania się z ciekawymi i ważnymi zagadnieniami
edukacyjno-przyrodniczymi ścieżki. Wszystkie urządzenia wykonane
są z drewna iglastego i są odpowiednio zaimpregnowane.
Koszt ścieżki edukacyjnej
to 80 000 zł. Elementy zamontowane na terenie basenu miejskiego to:
tratwa sprawnościowa, gra edukacyjna „Zwierzęta wokół nas”, gra edukacyjna „Jaki to ptak? ”, wiata przyrodnicza „Przyrodnicze koło wiedzy”,
skocznia „Leśne rekordy”, rzeźba
pszczoły, tablica edukacyjna o owadach zapylających, umieszczona przy
łące kwietnej, zamontowane na działce przy ul. L. Willmanna w Lubiążu
(teren przedszkola): „Znajdź moją
mamę” – gra edukacyjna Labirynt
Natury, „Wiem co jem w lesie” – gra
edukacyjna Labirynt Natury, obserwator sprawnościowy, gra edukacyjna „Sprawność dendrolog”, gra edukacyjna „Drzewa leśne”, umieszczone
wzdłuż ścieżki rowerowej: 6 rzeźb
owoców drzew wraz z tabliczkami
edukacyjnymi, rzeźba lochy dzika.
REKLAMA
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Od momentu uruchomienia
Elektronicznego Biura Obsługi
Klienta w Przedsiębiorstwie
Wodno – Kanalizacyjnym
w Wołowie, elektroniczną
fakturę wybrało już 1400
naszych klientów.
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11

Drzewo za e-fakturę
Przyłącz się do akcji Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego w Wołowie.

Z

godnie z nowym cennikiem,
zatwierdzonym 20 sierpnia
przez PGW Wody Polskie –
przez najbliższe 3 lata, abonament
za usługi dla użytkowników, którzy
wybrali elektroniczna fakturę będzie
obniżony o 50 groszy.
– Oprócz oszczędności, wpływamy
w ten sposób pozytywnie na środowisko, ponieważ faktury do klientów docierają drogą elektroniczną. Nie drukując ich niepotrzebnie,
nie korzystając z usług pocztowych przyczyniamy się do ograniczenia wycinki drzew oraz zmniejszenia śladu węglowego. PWK

Przedsiębiorstwo WodnoKanalizacyjne Wołów stawia
na odnawialne źródła energii
w ramach Nadodrzańskiego
Klastra Energii.

Wołów, jako przedsiębiorstwo dbające o nasze naturalne środowisko idzie krok dalej. Od 14 września, za każdą nową osobę, która
zarejestruje się w eBOK i przejdzie
na fakturę dostarczaną droga elektroniczną, PWK Wołów zasadzi 1
drzewo. Drzewa te będą różnorodne, a miejsca ich zasadzeń zostaną ustalone wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu

Rafał Borzyński, prezes Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego
w Wołowie zachęca do udziału w akcji

Nadodrzański Klaster Energii

•

W celu wyeliminowania
nielegalnych podłączeń do sieci,
pracownicy Przedsiębiorstwa
Wodno-Kanalizacyjnego
Wołów oraz Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Wołowie będą
przeprowadzać kontrole przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych.

Z

a stwierdzone nieprawidłowości związane z poborem wody
i odprowadzaniem ścieków bez
zawartej umowy grożą zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
kary:
1) grzywny do 5 000 zł za pobieranie wody z urządzeń wodociągowych,
2) ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
W razie skazania za wykroczenie lub
przestępstwo, o których mowa w punkcie 1 i 2, sąd może orzec nawiązkę
na rzecz PWK Wołów, w wysokości
1 000 zł za każdy miesiąc, w którym

O

Rafał Borzyński i Waldemar Sułek

Kontrole legalności przyłączy
nastąpiło bezumowne pobieranie wody
z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
PWK Wołów, przypomina również,
że każdy właściciel nieruchomości,
w przypadku użytkowania szamba lub
przydomowej oczyszczalni, powinien
posiadać podpisaną umowę z firmą
posiadającą zezwolenie na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu danej
gminy. Złamaniem przepisów jest również wprowadzanie ścieków bytowych
do kanalizacji deszczowej lub wód opadowych (deszczówki) do kanalizacji
sanitarnej.
Osoby reprezentujące PWK Wołów
po okazaniu legitymacji służbowej
i pisemnego upoważnienia, mają
prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób między innymi w celu
przeprowadzenia kontroli urządzenia
pomiarowego, wodomierza głównego

lub wodomierzy zainstalowanych
przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.
W sytuacji wystąpienia nielegalnego
poboru wody lub nielegalnego odprowadzenia ścieków należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Obsługi Klienta PWK Wołów, przy ul. Ogrodowej 16,
celem złożenia zgłoszenia legalizacji
przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
PWK Wołów

•

Zgłoszenie w/w faktu w terminie
od 16 września do 31 października
2021 r. gwarantuje podpisanie
umowy na usługi oraz uniknięcie
opłat karnych z tytułu nielegalnego
korzystania z naszych usług.
PWK Wołów naliczy wyłącznie
opłatę za bezumownie pobraną
wodę i odprowadzone ścieki.

•

Liczniki radiowe i przedpłatowe
Innowacyjne technologie w PWK
Wołów – wołowskie wodociągi
rozpoczynają montaż pierwszych
liczników przedpłatowych.

P

rezes Przedsiębiorstwa Wodno
– Kanalizacyjnego w Wołowie
Rafał Borzyński, spotkał się
z Prezesem Zarządu Nadodrzańskiego Klastra Energii – Waldemarem Sułkiem, w celu sformalizowania przystąpienia spółki do NKE.
To ważny krok w celu pozyskania
środków finansowych na instalacje
odnawialnych źródeł energii i ograniczenie kosztów zakupu energii. PWK
Wołów jest pierwszym przedsiębiorstwem z terenu gmin Wołów, Prochowice i Brzeg Dolny, które wstępuje
do klastra.
Wszyscy zainteresowani inwestycjami w OZE mogą zapoznać się z ofertą klastra na stronie: http://klasternadodrzanski.pl/
PWK Wołów

Miejskiego w Wołowie – precyzuje
Rafał Borzyński, Prezes PWK Wołów.
– Uważam, że warto przyłączyć się
do tej akcji – mówi Dariusz Chmura, Burmistrz Gminy Wołów. -Pokazujemy w ten sposób, że zależy nam
na ekologii i dodatkowo przyczyniamy się do zazielenienia naszej gminy.
W ten sposób hasło #Zielony Wołów
nabiera konkretnego wymiaru.
PWK Wołów

czywiście, mowa tutaj o lokalach,
których właściciele uchylają
się od obowiązku uiszczania
należności za wodę i ścieki, mimo
zawartych wcześniej porozumień
z PWK Wołów dotyczących spłaty obecnego zadłużenia. W wielu takich przypadkach nie pomagają nawet późniejsze
egzekucje komornicze.
Jak mówi Prezes Przedsiębiorstwa
Wodno – Kanalizacyjnego Wołów, Rafał
Borzyński, jest to skuteczny sposób,
żeby zdyscyplinować dłużników:
– Uszczelniamy system płatności. Niestety wielu klientów spółki doprowadza do sytuacji, kiedy zobowiązania
za wodę i ś cieki przekraczają
możliwości ich spłaty. Chcę wyraźnie
podkreślić, że PWK Wołów odcina
dostawy wody, dopiero w ostateczności,
w przeciwieństwie do dostawców gazu
czy energii, których nie interesuje sytuacja materialna dłużników i w przypadku opóźnień odłączają im energię
lub gaz. My często wyciągamy rękę
poprzez podpisywanie porozumień
o ratalnej spłacie zadłużenia, jednak
wielu dłużników pomimo otrzymanej
szansy nie płaci zarówno rat zadłużenia,
jak i kolejnych bieżących rachunków.
Koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej są bardzo wysokie, a efekty często nikłe. Stąd decyzja
o wprowadzeniu liczników przedpłatowych, które pozwolą problematycznym
dłużnikom uniknąć zamknięcia dostawy wody przez spółkę poprzez nowy
mechanizm płatności, który działa tak
jak kiedyś telefony na kartę. – mówi
prezes PWK Wołów.
Technicznie bowiem, wodomierz
przedpłatowy, to zwykły licznik, tylko
z wbudowanym modułem radiowym
sterującym elektrozaworem. Elektronika urządzenia zlicza impulsy. Na starcie, po instalacji wodomierza, licznik posiada 1m3 wody, który zostanie
potrącony od pierwszego napełnienia

kredytu. Umożliwia on start urządzenia,
oraz dostępność bieżącej wody do czasu
zakupu dalszych jednostek w PWK
Wołów. Wodomierz uzupełniany będzie
specjalnymi kodami. I tak przykładowo
po wykupieniu kodu za 100 zł, ustalona w porozumieniu część kwoty zostanie zaliczone na poczet zaległości finansowych, a za pozostałą będzie można
pobrać wodę. Jeśli ustalony limit
zostanie przekroczony, licznik blokuje dopływ wody. Liczniki zabezpieczone są przed możliwymi manipulacjami mającymi na celu zafałszowanie
ilości zużytej wody lub uszkodzeniem
urządzenia. W takich sytuacjach
przepływ wody zostaje natychmiast
odcięty, a jego ponowne uruchomienia możliwe jest dopiero po interwencji pracowników PWK Wołów. System
ten będzie pełnił zatem dwie funkcje:
z jednej strony będzie blokował narastanie zaległości, a z drugiej pomniejszał zadłużenie. Warto podkreślić, że
po zamknięciu dostawy wody wodomierz pozwoli na użycie wody na cele
higieniczne, która określona jest przepisami prawa, co ściągnie ze spółki
konieczność wyznaczenia zastępczego
punku czerpania wody, który dotychczas znajdował się przy ul. Ogrodowej.
Cały czas na zlecenie PWK Wołów,
kontynuowana jest również wymiana wodomierzy na wodomierze zdalnego odczytu. Wymiany dokonywane
są od poniedziałku do piątku, po godzinie 15:00, oraz w soboty od godziny
8:00. Wymiana wodomierzy jest darmowa. W ubiegłym roku wymieniono
prawie 500 liczników. Ograniczeniem
były obostrzenie Covidowe. Cel na ten
rok to 850 sztuk. Wymiana wodomierzy radiowych odbywa się już od 2015
roku i z roku na roku zwiększana jest
ich ilość.
Warto pamiętać, że stan wodomierza można też zawsze podać osobiście
w siedzibie firmy: Biuro Obsługi Klienta, ul. Ogrodowa 16, telefonicznie pod
numerem: 71 389 11 32 lub za pośrednictwem swojego konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta: www.ebok.
pwk-wolow.pl
PWK Wołów

•
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W poniedziałek 13 września
odbył się piknik ekologiczny
organizowany przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Wołowie.

U

dział w imprezie wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Wołowie im. Powstańców
Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 2
im. Orląt Lwowskich w Wołowie,
Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu, Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Lubiążu, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Starym Wołowie, Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie.
Piknik rozpoczął się od krótkiej
pogadanki ekologicznej dotyczącej
prawidłowej segregacji odpadów.

Dzień dobry Wołów

Piknik EKOlogiczny
W imprezie udział brało aż 134 uczniów ze szkół Gminy Wołów.
To kolejne działanie promujące ochronę środowiska.

Następnym punktem imprezy był
pokaz pojazdów zajmujących się
utrzymaniem czystości w mieście.
Ten punkt pikniku wywarł ogromne wrażenie na każdym z uczestników.
Ale czy to był koniec pikniku? Nic
z tych rzeczy! Na sali trwały kolejne
wspaniałe zabawy i animacje prowadzone przez Klauna Żaka. Dodatkowo dzieci mogły korzystać z trzech
ogromnych dmuchańców, natomiast
na zewnątrz odbywało się zwiedzanie
Wszyscy uczestnicy chętnie wzięli
w niej udział i odpowiadali na zadawane pytania. Cieszy duże zaangażowanie wszystkich dzieci w tak ważny
temat jakim jest ekologia i wspólne
dbanie o naszą planetę.
Następnie każdy z uczestników
otrzymał kolorowy długopis oraz
prosty quiz o tematyce ekologicznej.
W trakcie jego wypełniania prowadzone były animacje przez Klauna
Żaka. Każdy z uczestników otrzymał
słodki poczęstunek oraz ulotkę o prawidłowej segregacji. Chcemy, aby
prawidłowe nawyki zostały z każdym
z dzieci już do końca życia.

 www.facebook.com/ddwolow

pojazdów PGK Wołów wraz z robieniem sobie w nich zdjęć.
Na zakończenie imprezy wręczyliśmy aż 30 wspaniałych nagród za rozwiązanie quizu ekologicznego, takich
jak: 4 rodzinne vouchery do Kolejkowa we Wrocławiu, 4 rodzinne
vouchery do Hydropolis we Wrocławiu, 3 rodzinne vouchery do Kręgielni
w Wołowie, 2 gry planszowe dotyczące ekologii, 5 gier karcianych dotyczących segregacji, 12 książek dotyczących ekologii.
Wszystkie dzieci piknik opuszczały
z uśmiechami na twarzy. Dobra zabawa, fantastyczne nagrody, a przede
wszystkim ekologia i segregacja!
To na pewno na długie lata pozostanie
w pamięci wszystkich uczestników!
Tworzymy lepsze środowisko!
PGK Wołów

•
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Nie można im odmówić zapału
i radości z życia. Spotykają
się, by spędzić aktywnie
czas. Organizują wycieczki,
imprezy okolicznościowe, ale
również chętnie biorą udział
w wykładach i pogadankach
czy kursach komputerowych.
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Uroczyste obchody

Seniorzy z terenu Gminy Wołów świętowali okrągłe rocznice powstania Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wołowie oraz Lubiążu.

W

tym roku członkowie Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Wołowie obchodzili swoje 10-lecie. Blisko 120 osób
bawiło się na imprezie zorganizowanej
w Barze Kotwica w Wołowie. Związek
został powołany w dniu 17 listopada
2011 roku, a jego pierwszą przewodniczącą była Irena Janiszewska, która
w trakcie uroczystych obchodów otrzymała z rąk burmistrza Dariusza Chmury statuetkę woła jako dowód uznania
dla jej pracy na rzecz osób starszych.
Siedziba Związku mieści się na Placu
Szkolnym, a pomieszczenia te zostały
przekazane organizacji przez Gminę
Wołów. Obecnym przewodniczącym
PZERiI jest Ryszard Pietryszyn. Pozostali członkowie zarządu to: Krystyna
Gaweł – wiceprzewodnicząca, Stanisława Świątek – skarbnik, Elżbieta Rungo
– sekretarz, Eleonora Zagrodna – członek, Jolanta Zupke – członek, Grażyna Figiel – członek.

Uroczystości w Lubiążu

Uroczystości w Wołowie

Emeryci z Lubiąża na ognisku

Emeryci z Wołowa na wycieczce

Działają już 50 lat
W tym roku świętowali również seniorzy z Lubiąża. Ich związek działa od 50
lat. Działalność Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Lubiążu rozpoczął się na przełomie lat 1960/1970. Założycielem,
a jednocześnie pierwszym przewodniczącym Koła był Tadeusz Iwaszkiewicz, skarbnikiem zaś została Janina Wójcik. Koło podlegało Zarządowi
Oddziału w Wołowie. W pierwszym

okresie istnienia organizacja liczyła
150 członków – mieszkańców Lubiąża, Prawikowa, Rataj, Zagórzyc, Glinian, Domaszkowa, Krzydliny Wielkiej
i Małej. Najaktywniejszymi członkami byli wówczas: Tadeusz Iwaszkiewicz, Janina Wójcik, Stefania Iwaszkiewicz, Zofia Lasik, Stanisława Becella,
Anastazja Kijaczek, Maria Deputat,

Jan Mydlikowski, Krystyna Sobańska,
Helena Szymecka, Michalina Pożerzyńska, Maria Barankiewicz, Teofil Nowak
i Bazyli Kijaczek.
Uroczystość z udziałem władz, radnych, przedstawicieli lokalnych instytucji, mieszkańców oraz przedstawicieli zarządu wojewódzkiego związku
emerytów odbyła się w Sali Książęcej

lubiąskiego klasztoru. Najbardziej
zasłużeni seniorzy zostali odznaczeni
medalami, a największe owacje otrzymała Władysława Kędzierska – wieloletnia działaczka. Podczas uroczystości
uczestnicy wysłuchali licznych przemówień oraz piosenek przygotowanych
przez zespół Gospel Rock. Zwieńczeniem imprezy było odsłonięcie tablicy

pamiątkowej, która została ufundowana przez Mariana Szpaka, radnego
Rady Miejskiej w Wołowie oraz Jerzego Matusiewicza. Podczas obchodów
burmistrz Dariusz Chmura wręczył
na ręce przewodniczącej Wandy Augustynowicz statuetkę woła, w podziękowaniu za dotychczasową pracę Związku.

Centrum Aktywności Wielopokoleniowej w Wołowie
W wyniku uzgodnień z Zarządem
Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Wołowie
wszystkie pomieszczenia
Związku przy Placu Szkolnym
2 będą udostępniane pod
potrzeby Centrum.

Gmina Wołów utworzyła Centrum Aktywności Wielopokoleniowej.
Za nami już pierwsze warsztaty dla seniorów.

P

owstała pracownia, która
jest miejscem zajęć manualnych i ćwiczących sprawność
umysłową. Oprócz tego została
tu zaaranżowana przestrzeń do organizowania wykładów – zostały zakupione dwa rzutniki multimedialne
z przeznaczeniem do prowadzenia
zajęć edukacyjnych. Gmina Wołów
przeznaczyła na utworzenie Centrum
kwotę blisko 41 000 złotych.
– Centrum ma być dopełnieniem
działalności organizacji senioralnych, które będzie jednocześnie
koordynować współdziałanie wszystkich środowisk na rzecz integracji z seniorami – mówi Eugeniusz
Stańczak, pełnomocnik burmistrza
Gminy Wołów do spraw polityki
senioralnej.

PODAJEMY TERMINARZ KOLEJNYCH SPOTKAŃ:

Za nami pierwsze zajęcia
We wrześniu w CAW odbył się wykład
psychologa Piotra Łąckiego, którego
tematem były propozycje na odprężenie umysłu i ciała. Z kolei na początku października zaplanowany został
wykład na temat sposobów usprawnienia pamięci na emeryturze. Następne

spotkanie odbędzie się 4 listopada
o godzinie 17:00 w Lubiąskim Domu
Kultury. Tematem wykładu będą sposoby na wzmocnienie zasobów wewnętrznych i odporności psychicznej.
Centrum organizuje również warsztaty komputerowe. Uczestnicy podzielili się na dwie grupy: A- początkujący
i B – „więcej niż początkujący”.

14.10.2021 – godzina 16:00 – grupa A, godzina 17:00 – grupa B,
21.10.2021 – godzina 16:00 – grupa A, godzina 17:00 – grupa B,
28.10.2021 – godzina 16:00 – grupa A, godzina 17:00 – grupa B.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW
TELEFONICZNYCH – 690 002 800
W przyszłości oprócz zajęć edukacyjnych w ofercie centrum
mają pojawić się m.in. warsztaty teatralne. Już teraz seniorzy
mogą zapisywać się na warsztaty komputerowe.
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Aktywny Wołów – do zobaczenia za rok!
Głównym miejscem realizacji
projektu w okresie letnim
był teren basenu Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Wołowie,
a także tzw. Ruski Plac,
oraz Stadion im. Ryszarda
Janeckiego w Wołowie.

Lato w naszej gminie upłynęło pod hasłem „Aktywny Wołów”. Za nami szereg wydarzeń
sportowych, kulturalnych oraz atrakcji przygotowanych dla mieszkańców.

Z

inicjatywy burmistrza Dariusza
Chmury powstał projekt Aktywny Wołów, którego celem była
rozrywka dla naszych mieszkańców,
by lato w mieście nie było nudne,
a pełne aktywności, relaksu i dobrej
zabawy. Wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy – Wołowskim Ośrodkiem Kultury oraz Miejską i Gminą
Biblioteką Publiczną w Wołowie, została więc stworzona koncepcja przedsięwzięcia, którego główną lokalizacją
miał być basen miejski przy ul. Panieńskiej. Projekt ruszył na początku lipca.
Do jego realizacji zaproszone zostały
także kluby sportowe i stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy.
Organizowane były pikniki rodzinne,
zawody sportowe, wycieczki rowerowe oraz wiele innych wydarzeń takich
jak płukanie złota, spotkania autorskie
czy warsztaty skimboardingu.
Aktywny Wołów to nie tylko wyżej
wymienione wydarzenia, to także
inwestycja w infrastrukturę. Dzięki
projektowi powstały nowe miejsca
spotkań mieszkańców naszej gminy,
a także dodatkowe atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i starszych

To aż pięć tygodni wypełnionych
warsztatami, wyjazdami
i zajęciami sportowymi. W tym
roku Wołowski Ośrodek Kultury
gościł na swoich zajęciach
łącznie aż 400 uczestników –
zarówno dzieci, jak i młodzież.

G

łównym celem przedsięwzięcia było zagwarantowanie dzieciom i młodzieży mieszkającej
na terenie naszej gminy możliwości
spędzenia czasu wolnego w rówieśniczym gronie, w klimacie radości
i zabawy.
W ciągu 5 tygodni, w 27 grupach
we wszystkich organizowanych zajęciach uczestniczyło łącznie aż 400
osób. Podczas półkolonii odwiedziliśmy 17 miejsc, a wśród 11 tematów
półkolonii odbyło się aż 216 warsztatów. Letnie Półkolonie Gminne
to 1 080 godzin spędzonych w radosnej atmosferze, ale uśmiech naszych
uczestników był dla nas najcenniejszy. Dołożyliśmy wszelkich starań,
aby wszystkie zajęcia były atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. W tym celu
Wołowski Ośrodek Kultury zorganizował:
Warsztaty kulinarne, kreatywne,
techniczne, eko, plastyczne, muzyczne – zajęcia rozwijające zainteresowania w danym kierunku, dające możliwość twórczego wyrażania własnych
myśli, uczuć i emocji poprzez wykorzystanie różnych technik rękodzielniczych. Uczestnictwo w zajęciach było

•

odbiorców, w tym dwa nowe punkty
gastronomiczne: kawiarnia „Fraszka”
obsługiwana przez Miejską i Gminną
Bibliotekę Publiczną w Wołowie oraz
bar „Kotwica, który stworzył kolejne
miejsce relaksu, zabaw tanecznych,
koncertów i spotkań autorskich.
Na terenie basenu został również
zagospodarowany staw, który jest
wyposażony w pomost oraz barierki
ochronne i atrakcje takie jak rowery
wodne oraz łódkę. Na boisku sportowym zostały z kolei zamontowane piłkochwyty, przygotowane zostało także
boisko do piłki plażowej, gdzie USG
Wołów zorganizowało turniej piłki plażowej, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Powstała także ścieżka
edukacyjna rozpoczynająca swój start
na basenie, kontynuowana na ścieżce rowerowej i kończąca swój bieg

na terenie przedszkola w Lubiążu.
Warto również wspomnieć o małej
architekturze w postaci pergoli, parasoli z logo projektu, kolorowych flagach promujących projekt oraz wskazujących poszczególne strefy na terenie
basenu i nowych siedzisk wykonanych
z palet z recyklingu, do których Firma
STEINPOL z Wołowa uszyła poduszki.
Projekt „Aktywny Wołów” obejmował także zagospodarowanie górki
w letni tor zjazdowy oraz dmuchany tor przeszkód w dużej niecce basenowej wykorzystywany przez dzieci
i młodzież.
Wszystkie działania warsztatowe,
turniejowe oraz kulturalne nie odbyłyby się bez zaangażowania lokalnych
stowarzyszeń, klubów sportowych,
oraz firm, które z chęcią przystąpiły
do projektu. Aktywny Wołów to także

Lato pełne zabawy
Za nami kolejna edycja Letnich Półkolonii Gminnych.

wsparcie obozów sportowych, harcerskich, piłkarskich oraz promowanie
projektu poza gminą Wołów. Wszelkie organizacje, które reprezentowały gminę Wołów podczas zawodów
bądź organizowały obozy lub kolonie,
w których udział brały dzieci i młodzież z terenów naszej gminy otrzymały gadżety promocyjne w postaci
koszulek, smyczy, czapek, plecaków
oraz wielu innych materiałów promocyjnych z herbem naszego miasta oraz
logo projektu „Aktywny Wołów”.
Serdeczne podziękowania dla
Klubu Bokserskiego „Champion”, Stowarzyszenia Historii Wołowa, MKP
Wołów, USG OSiR Wołów, Fundacji MY, DS Team Wołów, Polskiego Związku Skimboardingu, oraz
wszystkim mieszkańcom, którzy brali
udział w projekcie. Projekt „Aktywny

Wołów” w dalszym ciągu trwa! Czekamy na wasze uwagi, pomysły, komentarze. Razem aktywnie spędzajmy
czas. Do zobaczenia za rok!

zachętą do samodzielnego szukania
pomysłów na nudę. Warsztaty rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię
przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą estetyki,
cierpliwości, dokładności i dyscypliny.
Zajęcia grupowe rozwijały również
umiejętności współpracy i wzajemnego szacunku podczas wykonywania
zadań. Warsztaty podzielono na bloki,
zgodnie z zastosowaną techniką lub
wykorzystanym materiałem. Z tych
zajęć każde dziecko mogło zabrać
do domu przygotowane przez siebie
prace czy też słodkości. Zajęcia odbywały się będą pod okiem doświadczonych instruktorów Wołowskiego
Ośrodka Kultury oraz lokalnych artystów, rękodzielników i innych specjalistów oraz pasjonatów.
Seanse filmowe dostosowane
do wieku uczestników – projekcje oraz
spektakle dedykowane były dzieciom
i młodzieży uczestniczącej w Półkoloniach. Bajki i filmy zostały tak dobrane, aby oprócz rozrywki dostarczały
odbiorcom praktyczną wiedzę, umiejętnie przemyconą w treści. Projekcie
miały również na celu zachęcić dzieci
i młodzież do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym oraz obudzić ich
fascynację otaczającym je światem.
Zajęcia sportowe – podczas zajęć
sportowych z wykwalifikowaną
kadrą, przekazaliśmy dzieciom wiedzę
o prawidłowych technikach ćwiczeń,
dobrej postawie ciała oraz wzajemnego szacunku i współdziałania w grupie. Zaproponowane zajęcia pomogły

rozwinąć wszystkie cechy motoryczne, dzięki czemu dzieci cieszyć będą
się zdrowiem i sprawnością fizyczną.
Działania animacyjne – zabawy
i atrakcje dla uczestników półkolonii,
przygotowane i poprowadzone przez
profesjonalną kadrę animatorów. Były
to m.in. maxi gry, malowanie twarzy,
balonowe cudeńka oraz szereg zabaw
rozrywkowo-ruchowych poprowadzonych przez lokalnych animatorów.
Wyjścia tematyczne – w celu
pokazania dzieciom jak wygląda
praca w poszczególnych jednostkach
na terenie naszej gminy. Zabraliśmy
uczestników do Wołowskiego Ośrodka
Kultury i pokazaliśmy na czym polega praca animatora kultury. Do współpracy zaprosiliśmy również Miejską
i Gminną Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział
Środowiska działający przy Urzędzie
Miejskim w Wołowie.
Całodniowe wyjazdy – w ramach
tego działania zabraliśmy uczestników
na całodniowe wycieczki po okolicznych regionach. Poprzez interaktywne zajęcia zachęciliśmy uczestników
do uczestnictwa w kulturze regionalnej. Odwiedziliśmy Stadion Zagłębia
Lubin, Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Dziewinie, odwiedziliśmy Zespół Pałacowo-Parkowy w Żmigrodzie, spędziliśmy czas w Mini ZOO
w Lubinie oraz w Rodzinnym Parku
Linowym w Lubinie.
Dziękujemy za waszą obecność i do
zobaczenia w przyszłym roku.
Wołowski Ośrodek Kultury

•

•

PODZIĘKOWANIA
Burmistrz Gminy Wołów
Dariusz Chmura oraz dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wołowie Maciej Nejman
dziękują pani Annie Wosiak
– dyrektor zakładu Steinpol
Central Services sp. z o.o. oraz
panu Pawłowi Szmycińskiemu –
kierownikowi produkcji za udział
w wyposażeniu naszych mebli
w wygodne poduszki, by każdy
gość basenu mógł komfortowo
wypocząć nad wodą.

•

•

•

•
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Cantus Organi – to już 21 lat
Tradycyjnie we wrześniu i październiku w kościele
p.w. św. Wawrzyńca w Wołowie odbył się festiwal Cantus Organi.

XXI edycja wołowskiego festiwalu
zapowiadała się barwnie
i wielokulturowo. Zarówno,
jeśli chodzi o muzykę, jak
i wykonawców, reprezentujących
różne środowiska i wyznania.

I

nauguracja festiwalu nastąpiła 5
września, podczas której wystąpiła
skrzypaczka Jadwiga Bialica oraz
jej mąż – organista Arkadiusz Bialica.
Wykonawcy kolejnego koncertu
związani z kościołem ewangelicko-augsburskim to organista Krzysztof

My, mieszkańcy Gminy Wołów
zapominamy czasami, jak
wyjątkowa jest Odra – a to jedna
z najbardziej wartościowych
przyrodniczo europejskich rzek.

Lukas, wychowanek i następca
prof. Juliana Gembalskiego jako
szef katowickiej organistyki, wraz
z którym zaśpiewała wybitna śpiewaczka Magdalena Hudzieczek –
Cieślar.
Wychowankiem prof. Gembalskiego jest także Marcin Jurczyk,
z którym tydzień później grał klarnecista Dariusz Kasperek. W kolejną
niedzielę tytuł programu „Człowieczy los” wprowadził nas w klimat
niezapomnianych piosenek Anny
German. I gwiazda wieczoru:
Alona Szostak. Tak, to ta, urodzona

w Moskwie aktorka i wokalistka,
którą przed laty śp. Adam Hanuszkiewicz wypatrzył w teatrze wileńskim i ściągnął do Polski. Alona
od dziecka zafascynowana fenomenem Anny German, już na kilka lat
przed filmem, zaczęła przypominać
ją polskiej publiczności.
I na zakończenie kolejny mocny
akcent z muzyką naszych braci starszych w wierze. Przyjechali z nią
artyści związani z Piwnicą pod Baranami na czele z Urszulą Makosz,
urzekającą wokalistką od lat oddaną muzyce jej odległych przodków.

Bezpłatny informator Gminy Wołów
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Miasteczko Ruchu Drogowego
Dzieci z wołowskich szkół uczyły się
na temat zasad bezpieczeństwa.

Hala sportowa Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Wołowie
na jeden dzień zmieniła
swoją funkcjonalność.

P

od koniec września uczniowie
z wołowskich szkół uczestniczyli w organizowanym
przez Gminę Wołów spotkaniu

poświęconym zasadom ruchu drogowego. Dowiedzieli się o tym,
jak bezpiecznie poruszać się
po mieście, jak wyglądają i o czym
mówią poszczególne znaki drogowe, a także jak unikać niebezpieczeństw.
W wydarzeniu wzięli udział także
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Wołowie.

Odra odzyskała przestrzeń – jest co świętować
Pod koniec września w Lubiążu zostały zorganizowane obchody Światowego Dnia Rzek.
Była to okazja do przypomnienia, jak ważna jest ochrona naturalnych terenów zalewowych.

W

Lubiążu przypomniały nam
o tym Siostry Rzeki – aktywistki działające na rzecz
ratowania naturalnych cieków wodnych i sąsiadujących z nimi obszarów.
Dzięki swojemu zapałowi i kreatywności zachęciły mieszkańców, radnych, a nawet pracowników Urzędu
Miejskiego w Wołowie do celebrowania tak istotnego wydarzenia, jakim dla
ekologów, aktywistów i przede wszystkim samego ekosystemu jest renaturyzacja rzeki.
W latach 2014‒2015 WWF we współpracy z Dyrekcją Lasów Państwowych
(RDLP Wrocław), Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu oraz władzami samorządowymi powiatu i gminy
Wołów oraz w kooperacji z Fundacją
Ekologiczną Zielona Akcja przeprowadziła unikatowy na skalę Polski projekt oddania rzece naturalnej przestrzeni do bezpiecznego wylewania swojej
wody w czasie wezbrań. Na odcinku
7 kilometrów, pomiędzy Domaszkowem a Tarchalicami, odsunięto prawy
wał od koryta Odry i przywrócono
jej ponad 600 hektarów naturalnych

terenów zalewowych. Od tamtej pory
może ona swobodnie oraz bezpiecznie
wzbierać i rozlewać swoje wody obniżając zagrożenie powodzią na terenach
zabudowanych, a zarazem wzbogacając
przybrzeżne łęgi w życiodajne mady.
– Bardzo dziękujemy ekologom za tak
ważne i potrzebne przedsięwzięcie ekologiczne – komentuje Dariusz Chmura,
burmistrz Gminy Wołów. – Chciałbym
podziękować w tym miejscu również

panu Piotrowi Nieznańskiemu z WWF
Polska za jego determinację i upór,
by zrealizować budowę polderu zalewowego właśnie na obszarze Gminy
Wołów oraz za współpracę z organizacjami państwowymi od momentu
powstania koncepcji poprzez złożenie
wniosku i rozliczenie projektu. Zaleciłbym każdemu samorządowi zastosowanie takiej renaturyzacji rzeki,
ponieważ w mojej ocenie ograniczenie

obszaru zalewowego wpływa negatywnie na gromadzenie wody w gruncie
i zwiększa zagrożenie suszą, jak również
w negatywny sposób wpływa na miejscowe ekosystemy. Jako Gmina Wołów
otrzymaliśmy dobro w postaci wyjątkowego kompleksu terenów.

Koncert i happening
Obchody przypadające na ostatni weekend września zostały objęte
patronatem burmistrza Gminy Wołów
Dariusza Chmury oraz Koalicji Ratujmy Rzeki. W organizację przedsięwzięcia zaangażował się wspomniany
już kolektyw Siostry Rzeki, Fundacja

Greenmind i Towarzystwo na rzecz
Ziemi, przy udziale licznych partnerów, w ramach projektu Obywatele
dla Wody wspieranego z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy, finansowanego z Funduszy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Organizatorki przygotowały nie tylko
warsztaty plastyczne i pokaz filmu „Siostry Rzeki”, ale również spływ szkutą
po Odrze oraz happening i koncert
Michała Zygmunta w kościele w Klasztorze Cystersów. Istotnym elementem
happeningu były spódnice, które dzięki zastosowanym materiałom i kolorom
miały wizualnie symbolizować wezbrania rzek.

