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11 grudnia Koleje Dolnośląskie 
wystartowały ze swoim nowoczesnym 
składem na trasie Wołów – 
Wrocław Główny. Wydarzeniu 
towarzyszył oficjalny przejazd 
pociągiem do Wołowa, w którym 
udział wziął marszałek Cezary 
Przybylski oraz nasi włodarze 
i radni Rady Miejskiej w Wołowie. 
Mieszkańcy nie kryli zadowolenia 
z faktu, że pociągi te wróciły 
do nas po 9 latach nieobecności.

Redukcja zużycia energii 
elektrycznej i zmniejszenie 
kosztów oświetlenia dróg 
to cel projektu, który będzie 
zrealizowany w pierwszej połowie 
przyszłego roku na terenie  
8 gmin, w tym Gminy Wołów. Z dumą informujemy, że Gmina Wołów, jako lider 
projektu, podpisała w drugiej połowie października umowę na zrealizowanie niezwykle 
ważnej inwestycji jaką jest wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne. 
Zadanie będzie realizowane również na terenie 7 innych samorządów Dolnego 
Śląska: Twardogóra, Strzelin, Oława, Żmigród, Milicz, Środa Śląska, Prusice.

Energetyczna 
rewolucja

Nowa jakość przewozów kolejowych
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Przedstawiamy miejską 
świąteczną choinkę

W tym roku jest wyjątkowa, 
a to za sprawą założycielek 
nowopowstałego stowarzyszenia 
„Połączeni z naturą”, które 
z pomocą naszych mieszkańców 
stworzyły na warsztatach 
przepiękne ozdoby, których 
przekaz cieszy oko i chwyta 
jednocześnie za serce.

O zdoby zostały wykonane ręcz-
nie przez mieszkańców pod-
czas warsztatów w Domu Kul-

tury w Lubiążu i Wołowskim Ośrodku 
Kultury. Do ich stworzenia wyko-
rzystane zostały naturalne surow-
ce, a inspiracje do ich powstania 

są zaczerpnięte z natury. Oprócz 
leśnych inspiracji, wśród świerko-
wych gałązek, dostrzec można także 
38 drewnianych domków – sym-
bolizujących naszą Gminę, w któ-
rej oprócz Wołowa znajduje się 37 
sołectw. Na drzewkach znajdują się 
również życzenia i przesłania, które 
naszym zdaniem warto przeczytać. 
Jedno z nich to na przykład: „Cza-
sem najlepszym prezentem na święta 
jest zwykła obecność drugiej osoby”.

Dziękujemy Nadleśnictwu Wołów 
za przekazanie nam świątecznego 
drzewka a Przedsiębiorstwu Wodno 
– Kanalizacyjnemu w  Wołowie 
za pomoc w transporcie i umiejsco-
wieniu go przy ratuszu.

Uniwersytet ma siedzibę

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Wołowie ma już swoją 
siedzibę. Niedawno odbyło się 
uroczyste spotkanie, w którym 
uczestniczył Burmistrz Gminy 
Wołów Dariusz Chmura.

S iedziba Uniwersytetu mieści się 
w budynku gminnego dwor-
ca kolejowego. Wokół UTW 

skupieni są seniorzy, którzy są aktywni 
i chcą taką aktywnością zarażać rów-
nież inne osoby w podobnym wieku.

– Wasza działalność w gminie jest 
zauważalna i za to wam dziękuję. 
Nasz dworzec kolejowy po remoncie 
miał być miejscem spotkań i mam 
nadzieję, że będziecie realizować 
takie spotkania – mówił podczas ofi-
cjalnego otwarcia siedziby burmistrz 
Dariusz Chmura.

Świąteczne spotkanie

W piątek 16 grudnia oraz w sobotę 
17 grudnia mieszkańcy – ci 
młodsi i starsi – mieli okazję wziąć 
udział w świątecznym spotkaniu 
z alpakami z Prawikowa. 
Wydarzeniu towarzyszyły 
także animacje dla dzieci.

W  ciągu dwóch dni mieszkań-
cy obok budynku wołow-
skiego ratusza mogli podzi-

wiać alpaki, które przyjechały do nas 
z Alpaka Rancho Prawików. W sobo-
tę dodatkową atrakcją były anima-
cje prowadzone przez Wizytę Klauna 
Żaka. W piątek zaś na uczestników 
spotkania czekała gorąca kawa i her-
bata. W tym miejscu dziękujemy rad-
nym Rady Miejskiej w Wołowie Wie-
sławie Sawie i Robertowi Stępniowi 
za okazaną pomoc w serwowaniu cie-
płych napojów.

Wydarzenie było udane i cieszyło 
się sporym zainteresowaniem naszych 
mieszkańców. Sprzyjająca pogoda 
i świąteczne ozdoby miejskie zapew-
niły zimowy, świąteczny klimat.
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Konkurs do 
9 stycznia
Burmistrz Gminy Wołów 

ogłasza otwarty konkurs 

na realizację zadań 

publicznych Gminy Wołów 

w zakresie wsparcia 

i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w roku 

2023. Termin składania 

ofert mija 9 stycznia 2023 r. 

Wszelkie szczegółowe 

informacje zawarte 

są w zarządzeniu nr 

296/2022 dostępnym 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Wołów. 

Zachęcamy wszystkie nasze 

kluby i stowarzyszenia 

do złożenia swoich ofert.

Przygotowania do budowy wiaduktu
Na terenie dawnego tartaku przy 
ul. Kościuszki został wyburzony 
komin będący elementem 
starej zabudowy. Gmina Wołów 
kontynuuje porządkowanie 
terenu pod budowę wiaduktu 
kolejowego oraz Śródmiejskiego 
Obejścia Wołowa.

P rzypominamy, że  umowę 
na zaprojektowanie oraz wybu-
dowanie wiaduktu i ŚOW pod-

pisała z Gminą Wołów firma Pro-Tra 
Bulding sp. z o.o. Inwestycja otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 
aż 20 000 000 złotych w ramach kon-
kursu Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Firma ma za zadanie 
zaprojektowanie oraz wybudowanie 
wspomnianej infrastruktury. Wiadukt 
będzie budowany kilkaset metrów 
od przejazdu kolejowego na ul. Leśnej, 
w kierunku Łososiowic. Wjazd zosta-
nie zaplanowany od strony tarta-
ku i skrzyżowania ulic Kościuszki – 
Leśna. 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, budo-
wa wiaduktu, przebudowa istnieją-
cych skrzyżowań, budowa chodni-
ków i ciągu pieszo – rowerowego, 
odwodnienia, oświetlenia uliczne-
go, przepustów oraz przebudowa 
kolidującego uzbrojenia. Obecnie 
firma jest na etapie finalizacji proce-
su opracowywania stosownej doku-
mentacji. Zadanie ma być zakończo-
ne w 2023 roku.
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Urzędnicy wraz z policją 
przeprowadzili kontrole 
w miejscowości Rudno w sprawie 
prawidłowego odprowadzania 
ścieków. Nie obyło się bez 
mandatów oraz pouczeń.

P rzypominamy, że  zgodnie 
z obowiązującym prawem, 
niewłaściwe odprowadza-

nie z terenu nieruchomości nieczy-
stości ciekłych podlega przepisom 
kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia. Zatem każde odpro-
wadzanie ścieków do gruntu, czy 
na przykład rowów melioracyj-
nych jest nielegalne i w przypadku 
wykrycia takiej praktyki, może się 
to zakończyć wystawieniem manda-
tu karnego. W Rudnie łącznie zostały 

wystawione dwa mandaty karne. 
Pozostali właściciele nieruchomo-
ści dostali pouczenie oraz obligowali 
się do wymiany nieszczelnych zbior-
ników do przyszłego roku.

Poprzednio tego typu kontrola 
została przeprowadzona w miejscowo-
ści Dębno, gdzie pod koniec września 
funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
Policji w Wołowie wspólnie z pracow-
nikami Urzędy Miejskiego w Wołowie 
przeprowadzili kontrole w terenie. Jak 
okazało się w trakcie prowadzonych 
działań, wielu z mieszkańców Gminy 
Wołów nieczystości ciekłe odprowa-
dza np. do rowów melioracyjnych lub 
bezpośrednio do gruntu. W wyniku 

wspólnej kontroli nałożono wówczas 
6 mandatów karnych oraz zostały zło-
żone wnioski w ilości 20 sztuk o uka-
ranie mandatem karnym. Mieszkańcy 

reagowali różnie, przede wszystkim 
powoływali się na obietnice wybu-
dowania kanalizacji w miejscowo-
ści Dębno. Większość mieszkańców 

zdawała sobie sprawę z tego, że dzia-
łali niezgodnie z prawem.

Urząd Miejski w Wołowie otrzymu-
je kolejne informacje o miejscowo-
ściach, gdzie ścieki są odprowadzane 
w sposób nieprawidłowy, co przy-
czynia się do dodatkowych kontroli 
w różnych częściach Gminy Wołów.

Kolejne kontrole za nami

Urząd Miejski w Wołowie 
przypomina o obowiązku 
przyłączania 
nieruchomości 
do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej!

Dlaczego trzeba przyłączyć 
nieruchomość do sieci 
kanalizacyjnej?

Jest to wymóg ustawowy. Każdy właściciel 
nieruchomości musi przyłączyć ją do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej. Mówi o tym 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j.; Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 ze zm.). Nadzór nad realiza-
cją tego obowiązku sprawuje Burmistrz 
Gminy Wołów.

Kiedy przysługuje zwolnienie 
z przyłączenia nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej?
Jeśli masz przydomową oczyszczalnię 
ścieków, nie musisz przyłączać nierucho-
mości do sieci kanalizacyjnej.
Pamiętaj o zgłoszeniu eksploatacji oczysz-
czalni! Gdzie to  zrobić? W  Wydziale 

środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go w Wołowie. Skąd formularze? Ze strony 
www.wolow.pl, zakładka „Druki do pobra-
nia” lub dostępne w Wydziale.

Co jeśli nieruchomość 
nie zostanie podłączona 
do sieci kanalizacyjnej?
Wtedy Burmistrz Gminy Wołów wyda decy-
zję nakazującą właścicielowi danej nieru-
chomości przyłączenie jej do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej.

Jakie kary grożą za brak 
podłączenia?
Zostanie wszczęte postępowanie egze-
kucyjne, a właściciel nieruchomości może 
zostać ukarany grzywną, której wyso-
kość może wynosić 10 000 zł. Grzywna 
może być nakładana wielokrotnie (łącz-
na wysokość wszystkich grzywien może 
sięgać nawet 50 000 zł!).
Kto ponosi koszty przyłączenia nierucho-
mości?
Koszty przyłączenia nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej ponosi właściciel 
danej nieruchomości.

Co w przypadku gdy w danej 
miejscowości nie ma sieci 
kanalizacyjnej?

Wówczas:
– wyposaż nieruchomość w szczelny zbior-
nik bezodpływowy na nieczystości cie-
kłe lub przydomową oczyszczalnię ście-
ków spełniającą wymagania określone 
w odrębnych przepisach,
– sprawdź, czy przedsiębiorca, który 
opróżnia zbiornik, posiada aktualne 
zezwolenie Burmistrza na prowadzenie 
działalności w tym zakresie (nie korzystaj 
z usług firm, które nie mają zezwolenia!),
– opróżniaj zbiornik regularnie, aby 
nie doprowadzić do jego przepełnienia 
(pamiętaj o sprawdzeniu szczelności!),
– przechowuj dowody potwierdzające 
wykonanie przez przedsiębiorcę usługi 
opróżniania zbiornika bezodpływowego 
(możliwe kontrole!).

Gdzie można uzyskać  
informacje na temat 
warunków przyłączenia?
Informacje można uzyskać w Przedsię-
biorstwie Wodno-Kanalizacyjnym  
Wołów Sp. z o. o.,  
ul. Ogrodowa 16, 56–100 Wołów  
tel. 71 389 11 32 lub 71 389 16 27  
strona internetowa:  
http://www.pwk-wolow.pl/

Przy wołowskim ratuszu 
zawyła syrena alarmowa. 
Nie bez powodu – są miasta 
na Dolnym Śląsku, gdzie 
oddycha się czarnym 
powietrzem. Przez kilka 
tygodni Mobilne Płuca badały 
zanieczyszczenia występujące 
w naszym powietrzu w ramach 
kampanii „Czyste zasady”.

W  naszym mieście 2 grudnia 
o godzinie 11:30 w obecności 
młodzieży szkolnej, nauczy-

cieli, oraz radnych Rady Miejskiej 
został zorganizowany briefing praso-
wy z Krzysztofem Majem, członkiem 
Zarządu Województwa Dolnośląskie-
go oraz Dariuszem Chmurą, burmi-
strzem Gminy Wołów oraz Krzyszto-
fem Smolnickim, prezesem Fundacji 
Ekorozwoju FER, dotyczącego sytu-
acji smogowej na Dolnym Śląsku. 
Wołów jest bowiem kolejnym mia-
stem, w którym badana była jakość 
powietrza na terenie województwa. 
Samorząd województwa dolnośląskie-
go w tym roku po raz kolejny zor-
ganizował akcję pomiaru powietrza 
w ramach kampanii „Czyste zasady” 
we współpracy z Instytutem Rozwo-
ju Terytorialnego i Polskim Alarmem 
Smogowym.

W centrum naszego miasta został 
ustawiony sprzęt, który badał jakość 
powietrza za pomocą Mobilnych Płuc. 
Byliśmy kolejnym miastem, które 
sprawdziło, czym na co dzień oddy-
chają nasi mieszkańcy.

Organizację akcji informacyjno-edu-
kacyjnej dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu.

– Cieszę się, że obecna jest tu mło-
dzież szkolna. To jest ważne, że młodzi 
ludzie chcą być świadomi czym oddy-
chamy – mówił Krzysztof Maj, członek 
Zarządu Województwa Dolnośląskie-
go. – Kiedyś mówiło się „jesteśmy tym, 
co jemy”. Ja dodaję natomiast: „Jeste-
śmy tym, czym oddychamy”. Nie jest 
prawdą, że można palić w piecu tym, 
czym się chce. Funkcjonuje w Polsce 
odpowiednia ustawa, są na to odpo-
wiednie przepisy.

Nie mamy powodu 
do zadowolenia

Dwumetrowy model ludzkich płuc 
„oddychał”, pochłaniając wszystkie 
zanieczyszczenia powietrza, które 
osiadały na białej materii pokrywają-
cej instalację. Ta każdorazowo pokry-
wa się pyłem i – zależnie od poziomu 

zanieczyszczenia powietrza – przybie-
ra grafitowy, a nawet czarny kolor. 
Przekonaliśmy się na własne oczy, 
jak duże jest stężenie pyłów PM10 
w każdym naszym wdechu. Wyni-
ki nie odbiegały od innych dolnoślą-
skich miast. W ciągu blisko trzech 
tygodni płuca diametralnie zmieni-
ły swój kolor. W przypadku naszego 
miasta są one ciemno szare.

– Akcja miała uświadomić naszym 
mieszkańcom, że problem z zanie-
czyszczeniami znajdującymi się 
w powietrzu jest wspólny, bo przecież 
każdy z nas wykonuje tysiące odde-
chów na dobę – komentuje Dariusz 
Chmura, burmistrz Gminy Wołów. – 
Od roku posiadamy własne czujniki 
badające jakość powietrza. Nasz samo-
rząd na co dzień realizuje misję #Zie-
lonyWołów, której założenia są ści-
śle związane z działaniami na rzecz 
poprawy jakości powietrza,  m.
in. poprzez udział w programach 

dotyczących wymiany źródeł ciepła, 
wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, 
np. poprzez remont budynku dwor-
ca kolejowego w Wołowie, budowę 
ścieżek rowerowych, działania edu-
kacyjne. Jak więc widać, na co dzień 
robimy wiele, by zmieniać jakość 
powietrza w Gminie Wołów. Jestem 
przekonany, że gdybyśmy postawili 
Mobilne Płuca jeszcze kilka lat temu, 
zmieniłyby kolor w ciągu nie kilku-
nastu, a zaledwie paru dni.

– Zachęcamy wszystkich naszych 
mieszkańców, by kontaktowali się 
z Urzędem Miejskim w Wołowie 
w zakresie pozyskiwania informa-
cji na temat możliwości otrzymania 
dofinansowania wymiany źródeł cie-
pła – mówi Agnieszka Krupa, kierow-
nik Wydziału Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Program Czyste Powietrze

Jedną z możliwości otrzymania dofi-
nansowania na wymianę źródła cie-
pła jest rządowy Program „Czyste 
Powietrze”. Gmina Wołów przystą-
piła do realizacji powyższego pro-
gramu, uruchamiając nawet Punkt 
Konsultacyjno – Informacyjny Rzą-
dowego Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze”. Trzy razy w tygo-
dniu w każdy wtorek i środę w godzi-
nach od 11:00 do 15:00 oraz w każdy 
czwartek w godzinach od 10:00 
do 12:00 mieszkańcy naszej gminy 
mogą uzyskać informację na temat 
warunków uzyskania dofinansowania 

w programie „Czyste Powietrze”. Jed-
nocześnie, ze względu na duże zainte-
resowanie programem, zwracamy się 
z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty 
i godziny indywidualnego spotkania 
pod numerem telefonu: 71 319 13 66. 
Rozpatrywanie złożonych w gminnym 
punkcie konsultacyjnym wniosków 
i przyznawanie dofinansowań należy 
do kompetencji Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu.

Dane o Programie „Czyste 
Powietrze” w Gminie 
Wołów:

• Liczba złożonych wniosków o dofi-
nansowanie: 231
• Liczba zawartych umów o dofinan-
sowanie: 176
• Liczba zrealizowanych przedsię-
wzięć: 96
• Kwota wypłaconej dotacji (zadania 
zakończone): 1 155 908,12 zł

Informujemy, że uruchomienie 
nowej, zmienionej wersji Programu 
„Czyste Powietrze” nastąpi w dniu 
3 stycznia 2023 r. Od tego dnia 
zaczną obowiązywać nowe warun-
ki programu. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom beneficjentów, zmiany 
obejmują m.in. podwyższenie progów 
dochodowych, zwiększenie wysoko-
ści dotacji oraz możliwość złożenia 
kolejnego wniosku o dofinansowanie 
dla tych, którzy już wcześniej skorzy-
stali z programu.

Więcej informacji można 
zaczerpnąć w naszym Punkcie 
Konsultacyjnym oraz na stronie 
czystepowietrze.gov.pl

Jesteś tym, czym oddychasz
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Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 
w miejscowości Wprzęgowo – dokumentacja projektowa

29 520,00 zł

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

121 587,00 zł

Budowa chodnika w m. Rudno przy drodze wojewódzkiej 
nr 340- opracowanie dokumentacji projektowej

159 410,00 zł

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

47 355,00 zł

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

44 895,00 zł 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, 
Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska

15 439 760,00 zł

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

144 720,00 zł

Budowa przepustu drogowego na terenie ul. 
Pogodnej w Wołowie wraz z dokumentacją

40 000,00 zł

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

10 956 225,00 zł

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

100 000,00 zł

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

50 000,00 zł

Parking na terenie gminnym przy ul. Trzebnickiej 
w Wołowie – opracowanie dokumentacji 

36 300,00 zł

Przebudowa drogi w ciągu ul. Mickiewicza w Lubiążu 39 900,00 zł

Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej, Słonecznej 
i Składowej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu- dokumentacja

135 000,00 zł

Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego 
na działce nr 162/1 AM-4, obręb Mojęcice

400 000,00 zł

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

40 000,00 zł

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

18 784 270,94 zł

Przebudowa drogi przy ul. Morelowej wraz 
z przebudową I etapu ul. Witosa w Wołowie

5 265 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Wołów 10 619 270,94 zl

Przebudowa dróg w gminnych w m. Żychlin obręb Pełczyn 2 900 000,00 zł

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

5 362 500,00 zł

Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu 4 243 547,51 zł

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

540 000,00 zł

Remont budynku mieszkalnego w m. Lubiąż przy ul. Willmanna 26 321 278,72 zł

Rewitalizacja starego miasta w Wołowie- dokumentacja projektowa 150 000,00 zł

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

950 000,00 zł

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

170 000,00 zł

Budowa budynku remizy strażackiej w Krzydlinie Małej – finansowanie 
zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

170 012,00 zł

Budowa budynku remizy strażackiej w Krzydlinie Małej- 
finansowanie zadania ze środków własnych

293 211,27 zł

Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie 13 550 000,00 zł

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Bożeń 5 250 000,00 zł

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- finansowanie 
zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

39 671,10 zł

Uzupełnienia i rozbudowa sieci wod-kan 
i podłączenia obiektów Gminy Wołów

265 000,00 zł

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

66 432,00 zł

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

9 471 519,88 zł 

80 milionów 
na inwestycje
Radni Rady Miejskiej w Wołowie przyjęli budżet Gminy Wołów na 2023 rok. 
Będzie to z pewnością budżet skupiony na inwestycjach drogowych, rozwoju 
turystyki, ochronie bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. Przedstawiamy 
zadania, które będą zrealizowane w przyszłym roku na terenie miasta oraz wsi.

Wydatki majątkowe, w tym 
wydatki inwestycyjne i zakupy 
inwestycyjne zaplanowane 
w przyszłorocznym budżecie 
naszej gminy to 80 369 366,43 zł. 
Znaczna kwota, bo blisko 
50 milionów złotych będą 
stanowiły zadania z zakresu 
transportu i łączności. Co trzeba 
pokreślić, Gmina Wołów na wiele 
ze swoich inwestycji otrzymała 
dofinansowania zewnętrzne.

W śród inwestycji drogowych 
najważniejszą będzie oczy-
wiście kontynuacja prze-

budowy drogi wojewódzkiej nr 338 
w Wołowie – odcinek od przejazdu 
kolejowego przy ul. Wojska Polskiego 
do skrzyżowania z ul. Leśną, co będzie 
najważniejszym elementem tej inwe-
stycji, z uwagi na budowę podwójnego 
ronda. Budowa tego ronda ma z kolei 
znaczenie także w przypadku kolejne-
go zadania, jakie jest obecnie w toku, 
a mianowicie budowa wiaduktu 
oraz Śródmiejskiego Obejścia Woło-
wa między ul. Kościuszki a ul. Korze-
niowskiego. W budżecie znalazła się 
między innymi inwestycja o nazwie 
„Przebudowa drogi przy ul. Morelo-
wej wraz z przebudową I etapu ul. 
Witosa w Wołowie”, czy też przebu-
dowa dróg gminnych w miejscowości 
Żychlin w obrębie wsi Pełczyn. Gmina 
Wołów zaplanowała środki w kwocie 
10 619 270,94 zł na przebudowę dróg 
gminnych na terenie miasta Wołów.

W 2023 roku czeka nas istotna 
pod kątem rozwoju turystyki inwe-
stycja jaką jest „Ochrona i udostęp-
nienie cennych przyrodniczo terenów 
rzeki Odry poprzez budowę niezbęd-
nej infrastruktury w zakresie przysta-
ni, portów rzecznych i infrastruktury 
turystycznej”. Zadanie zostanie zre-
alizowane w Lubiążu i z pewnością 
wpłynie ono na promowanie naszej 
gminy w regionie.

W zakresie ochrony zdrowia oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców naj-
ważniejsza będzie budowa przy-
chodni specjalistycznej w Wołowie 
przy ul. Kościuszki za kwotę ponad  
13 000 000 zł, jak również budowa 
remizy strażackiej w Krzydlinie Małej. 
Gminę Wołów czeka również budowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Bożeń oraz rozbudowa sieci wodno – 
kanalizacyjnej na terenie całej gminy.

W zakresie działań na rzecz ochro-
ny środowiska niezwykle istotna 
będzie inwestycja, o której szerzej 
piszemy na stronie 6 naszego Infor-
matora. Mowa o zadaniu „Moderniza-
cja istniejącego oświetlenia ulicznego 
i drogowego przy drogach publicz-
nych na energooszczędne w Gminie 
Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie 
Strzelin, Gminie Mieście Oława, Gmi-
nie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie 
Środa Śląska i Gminie Prusice”. Dzię-
ki temu zadaniu Gmina Wołów znacz-
nie oszczędzi na zużyciu energii elek-
trycznej.

– Dynamiczne pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych i  inwestycja 
w infrastrukturę drogową oraz ochro-
nę zdrowia to hasła, które określają 
nasz przyszłoroczny budżet inwesty-
cyjny. Zależy nam, by przede wszyst-
kim w naszym powiatowym mieście 
raz na zawsze udrożnić komunika-
cję miejską – samochodową jak 
i rowerową. To uleczy bolączki 
wielu naszych mieszkańców, którzy 
od lat wnioskowali o nowe chodniki, 
drogi i ścieżki rowerowe – komentu-
je Dariusz Chmura, burmistrz Gminy 
Wołów. – Unowocześniamy nasze 
spojrzenie na miasto, tworząc moni-
toring miejski, a za chwilę na terenie 
gminy zostanie wymienione oświe-
tlenie uliczne na energooszczędne, 
które będzie przez nas zdalnie ste-
rowane. Istotnym elementem naszej 
działalności będzie także opra-
cowanie Planów Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Wołów 

oraz zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz opracowanie 
dokumentacji dotyczącej rewitali-
zacji centrum Wołowa. W zakresie 
terenów wiejskich stawiamy rów-
nież przede na infrastrukturę dro-
gową, ponieważ takie są oczekiwa-
nia naszych mieszkańców. W tym 
miejscu muszę również wspomnieć 
o dużej inwestycji jaką jest budowa 
budynku komunalnego w Lubiążu, 
budowa remizy strażackiej w Krzy-
dlinie Małej. Nie zapominajmy rów-
nież o Funduszu Sołeckim Gminy 
Wołów, gdzie środki będą prze-
znaczane na remonty świetlic oraz 
upiększanie naszych miejscowości.

– Uważam, że jedną z najważ-
niejszych inwestycji w tegorocznym 
budżecie będzie wymiana oświetlenia 
ulicznego, głównie ze względu na fakt, 
że Gmina Wołów oszczędzi na zużyciu 
energii elektrycznej. W obecnych cza-
sach jest to priorytet. Ważne będzie 
również kontynuowanie napraw chod-
ników i jezdni – komentuje Barbara 
Jagodzińska, radna Rady Miejskiej 
w Wołowie.

– Nie mam żadnej wątpliwości, 
że najistotniejszą inwestycją będzie 
budowa mariny w Lubiążu. Będzie 
to ukoronowanie lat starań wielu 
ludzi, również przy moim udziale, 
by w końcu nasza gmina posiadała 
przystań, która będzie ściśle związana 
z klasztorem. Od lat jestem „wodnia-
kiem”, pasjonatem turystyki wodnej. 
Największą bolączką osób pływają-
cych po Odrze było to, że nie mogli 
oni zatrzymać się w naszej miejsco-
wości. Marina nie jest tylko czę-
ścią nawodną, a całą infrastrukturą 
dookoła. Tu będzie toczyć się życie 
i każdy mieszkaniec Lubiąża będzie 
mógł dotrzeć tu o własnych nogach. 
Przyciągnie rzesze turystów i spo-
woduje rozwój całej Gminy Wołów – 
komentuje Marian Szpak, radny Rady 
Miejskiej w Wołowie.



6 Dzień dobry WołówBezpłatny informator Gminy Wołów     www.facebook.com/GminaWolowDDW

Energetyczna rewolucja

Redukcja zużycia energii 
elektrycznej i zmniejszenie 
kosztów oświetlenia dróg 
to cel projektu, który będzie 
zrealizowany w pierwszej 
połowie przyszłego roku 
na terenie 8 gmin, w tym Gminy 
Wołów #ZielonyWołów.

Z  dumą informujemy, że Gmina 
Wołów, jako lider projektu, pod-
pisała w drugiej połowie paź-

dziernika umowę na zrealizowanie 
niezwykle ważnej inwestycji jaką 
jest wymiana oświetlenia drogowego 
na energooszczędne. Zadanie będzie 

realizowane również na terenie 7 
innych samorządów Dolnego Śląska: 
Twardogóra, Strzelin, Oława, Żmi-
gród, Milicz, Środa Śląska, Prusice. 
Wspomniane podpisanie umowy doty-
czyło realizacji projektu na terenie 
Gminy Wołów. Projekt, którego nasz 
samorząd jest liderem, zakłada łącz-
nie wymianę oświetlenia drogowego 
i montaż 11 081 nowoczesnych punk-
tów oświetlenia ulicznego we wspo-
mnianych gminach. Na naszym tere-
nie zostanie wymienionych 2 321 
opraw. Wykonawcą będzie SPIE Elbud 
Gdańsk S.A., a samo przedsięwzięcie 
potrwa do końca czerwca przyszłego 
roku. Redukcja zużycia energii elek-
trycznej użytej do oświetlenia naszych 
publicznych dróg będzie wynosić 
około 78,56%.

W podpisaniu umowy udział wziął 
Tymoteusz Myrda, członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego oraz 
Ryszard Lech radny Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

 – Dziękuję Zarządowi Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z Cezarym Przy-
bylskim, marszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego na czele, jak rów-
nież radnym Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego za wspólne działa-
nia na rzecz gospodarki niskoemi-
syjnej – komentuje Dariusz Chmura, 
burmistrz Gminy Wołów. – Sukces 
naszego samorządu nie byłby moż-
liwy, gdyby nie przychylność grupy 
radnych Rady Miejskiej w Wołowie, 
którzy zawsze wspierają moje dzia-
łania: Jan Tomków, Barbara Jago-
dzińska, Janusz Wygoda, Marta 
Mosiek, Krzysztof Mucha, Krzysz-
tof Rzeszowski, Marcin Malinowski, 
Robert Stępień, Janusz Czarnowski, 
Wiesława Sawa, Marian Szpak, Wal-
demar Rutowicz. Im również chciał-
bym podziękować za dotychczaso-
wą współpracę, która ma wymierne 
korzyści dla mieszkańców.

Przedsięwzięcie zostało dofinan-
sowane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwo-
cie aż 20 945 216,66 zł. Środki, które 
zostaną zadysponowane na wymia-
nę oświetlenia ulicznego bezpośred-
nio na terenie naszej gminy to 9 295 
451,26 zł, z czego 75% tej kwoty sta-
nowi wspomniane dofinansowanie.

Smart City, czyli zdalne 
sterowanie miastem

Modernizacja oświetlenia jest zwią-
zana z inwestycją naszego miasta 
w tzw. Smart City, czyli „inteligent-
ne miasto”.

– Smart City jest to inteligentny sys-
tem sterowania różnymi elementami 
infrastruktury miejskiej. W tym przy-
padku będzie to sterowanie oświetle-
niem, które pozwoli nam na kolej-
ne korzyści związane z możliwością 
oszczędzania – wyjaśnia Aleksander 
Korcz, zastępca kierownika Wydzia-
łu Infrastruktury Technicznej i Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Wołowie. 
– Będzie to zmniejszenie natężenia 
oświetlenia w godzinach nocnych, 
w porach kiedy natężenie ruchu 
jest bardzo małe, kiedy lampy tak 

naprawdę świecą tylko po to, żeby 
świecić, a nie ma na ulicach prze-
chodniów. Smart City to również 
kamery, monitoring miejski, moż-
liwość podłączenia do słupa róż-
nych urządzeń, które będą mierzy-
ły poziom jakości powietrza, będą 
pokazywały, gdzie można skorzystać 
z wolnych miejsc parkingowych i tym 
podobne rzeczy.

Jan Janas
wiceburmistrz 
Gminy Wołów:

W ramach tego programu 
oprócz samej wymiany opraw 
oświetleniowych zostanie 
zrealizowana także wymiana 
400 słupów oświetleniowych, 
które nie spełniają już 
warunków technicznych. 
Częściowo zostaną także 
wymienione linie elektryczne, 
co z pewnością zapewni lepszą 
jakość przesyłania prądu 
do gospodarstw domowych. 
Oprócz tych zadań planujemy 
również jako Gmina Wołów 
wymianę opraw oraz montaż 
paneli fotowoltaicznych 
na naszych jednostkach. 
Wszystko po to, by zmniejszyć 
zużycie energii elektrycznej.

Tymoteusz 
Myrda
członek Zarządu 
Województwa 
Dolnośląskiego:

Projekt wymiany oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne 
ma olbrzymie znaczenie dla 
lokalnej społeczności. Poprawi 
estetykę miast, zwiększy poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz zredukuje emisję gazów 
cieplarnianych CO2 i zużycie 
energii elektrycznej.

Olimpijka w Wołowie

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Wołowie we współpracy 
z Ministerstwem Sportu 
i Turystyki została zorganizowana 
Zimowa Akademia Sportu.

B ył  to  czas dla uczniów, 
by poznać tajniki zimowych 
dyscyplin sportowych. Wołów 

podczas ZAS odwiedziła jedna z naj-
większych gwiazd polskiego sportu 
– dwukrotna Mistrzyni Olimpijska 

z Antlanty i Syndey Renata Mauer 
– Różańska.

– Cieszę się, że mogłam ponow-
nie odwiedzić Wołów – mówiła pod-
czas spotkania z młodzieżą zaproszo-
na olimpijka. Spotkaniu towarzyszyły 
warsztaty ze strzelectwa oraz różnych 
rywalizacji.

Akademia została zorganizowana 
we współudziale Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Wołowie.

Nowe oblicze punktu

Gmina Wołów zrealizowała 
niedawno remont Punktu 
Konsultacyjnego Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

W  ramach remontu została 
tu wykonana wymiana sto-
larki, są nowe toalety i aneks 

kuchenny oraz przede wszystkim 
nowa sala konferencyjna i pomiesz-
czenia biurowe. Wartość zada-
nia to 129 001,17 zł brutto, w tym 
kwota 13 912 zł została dofinansowa-
na z projektu „Aktywizacja społecz-
na, zdrowotna i zawodowa w Gmi-
nie Wołów”.

Punkt konsultacyjny Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych mieści się w Wołowie przy 
pl. Szkolnym nr 2. W punkcie odby-
wają się posiedzenia Komisji, która 
wydaje postanowienia dot. zgod-
ności lokalizacji punktów sprzeda-
ży napojów alkoholowych z właści-
wą uchwałą Rady Miejskiej, a także 

inicjuje działania związane z profi-
laktyką i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych. Ponadto Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych prowadzi czynności 
związane z zastosowaniem obowiąz-
ku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego w oparciu 
o uprawnienia nadane ustawą z dnia 
26 października 1982 roku o wycho-
waniu w trzeźwości przeciwdziała-
niu alkoholizmowi. GKRPA zbie-
ra się na posiedzenia w zależności 
od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz 
w miesiącu.

W punkcie konsultacyjnym przy pl. 
Szkolnym 2 we wtorki i w niedziele 
o godzinie 17:00 odbywają się spo-
tkania grup Anonimowych Alkoholi-
ków. Dyżury pełnią tam też specjali-
ści. W poniedziałki w godzinach 16:00 
– 19:00 oraz w czwartki w godzinach 
15:00 – 18:00 do dyspozycji miesz-
kańców gminy pozostaje psycholog, 
natomiast w środy w godzinach 16:00 
– 19:00 konsultant do spraw uzależ-
nień.

https://www.facebook.com/hashtag/zielonywo%C5%82%C3%B3w?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-lHmQDzsE81PpSidaDdi1GIotXu9cnkHbY8PSAnDFOEfseEADZqp9N5AlmWD8lHSfw-rcog_IuH2cvzCii-dHowqHXflyiNijt_2JLsg7DauJSIFQScbEy6qS80FsQ3qQEh74QJndwccWHGmWV0hqXIahkXgvFm7aRs5Oae9OOTAW9yev2AzL3VtPIlA-fNY&__tn__=*NK-R
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Nowa jakość 
przewozów kolejowych

Od 11 grudnia Koleje 
Dolnośląskie wystartowały ze 
swoim nowoczesnym składem 
na trasie Wołów – Wrocław 
Główny. Wydarzeniu towarzyszył 
oficjalny przejazd pociągiem do 
Wołowa, w którym udział wziął 
marszałek Cezary Przybylski 
oraz nasi włodarze i radni Rady 
Miejskiej w Wołowie. Mieszkańcy 
nie kryli zadowolenia z faktu, 
że pociągi te wróciły do nas 
po 9 latach nieobecności.

W   Wołowie przy budynku 
gminnego dworca kolejowe-
go z okazji powrotu pociągów 

Kolei Dolnośląskich 7 grudnia została 
zorganizowana oficjalna konferencja 
prasowa z udziałem Cezarego Przy-
bylskiego, marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, Tymoteusza Myrdy 
– członka Zarządu województwa Dol-
nośląskiego, Jarosława Obremskiego 
– wojewody dolnośląskiego, Damia-
na Stawikowskiego – prezesa zarządu 
Kolei Dolnośląskich S.A. jak również 
burmistrza i wiceburmistrza Wołowa 
Dariusza Chmury i Jana Janasa, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Woło-
wie Jana Tomkowa, radnych Rady 

Miejskiej w Wołowie i radnych Rady 
Powiatu Wołowskiego. Konferencja 
prasowa przyciągnęła również lokal-
ne i regionalne media. Przedszkolaki 
z Przedszkola „Chatka Puchatka” zosta-
ły zaproszone do zwiedzania pociągu, 
a Dolnośląski Zespół Folklorystyczny 
„Warzęgowianie” przywitał wszyst-
kich wesołą muzyką.

Podróż pociągiem  
to dla wielu codzienność
Pojawienie się nowoczesnych pocią-
gów na naszej trasie to ważne wyda-
rzenie dla naszych mieszkańców 
– dowodem na to były nasze wspól-
ne rozmowy podczas spotkania przy 
stoisku promocyjnym Gminy Wołów 
i Kolei Dolnośląskich, gdzie przez 
kilka godzin przekazywaliśmy najważ-
niejsze informacje dotyczące pocią-
gów KD oraz serwowaliśmy darmową 
kawę i herbatę. Mieszkańcy podkreśla-
li, że komfort jazdy pociągiem powi-
nien zmienić się już lata temu. Do tej 
pory między Wrocławiem, a Głogo-
wem kursowały jedynie pociągi PolRe-
gio i Intercity, z czego ten pierwszy 
przewoźnik obsługiwał zdecydowaną 
większość połączeń.

– Chcemy jeździć nowoczesny-
mi samochodami z podgrzewanymi 

siedzeniami, klimatyzacją i wszyst-
kimi innymi udogodnieniami, więc 
tego samego oczekujemy od pocią-
gów którymi wiele osób z Wołowa 
i okolic dojeżdża codziennie do pracy 
i spędza w nich przecież setki godzin 
w ciągu roku – mówi pan Mieczy-
sław, którego zainteresował tłum 
ludzi przy dworcu i obecność dzien-
nikarzy. Z kolei młodzież dojeżdża-
jąca do szkół, z którą rozmawialiśmy 
tego dnia podkreślała, że dla nich naj-
ważniejsze jest, by pociąg miał dar-
mowy Internet. Osoby starsze cieszy-
ły się, że pociągi Kolei Dolnośląskich 
są niskopodłogowe.

Obsłużą poranne połączenia
Pociągi Kolei Dolnośląskich to zelek-
tryfikowane zespoły trakcyjne now-
szego typu, m.in. Impulsy 45WE. 
Pojazdy te będą mogły jednocze-
śnie pomieścić około 520 pasażerów 
i zapewnią 259 miejsc siedzących. 
Zastąpią one częściowo w rozkła-
dzie jazdy jeżdżące do tej pory pocią-
gi PolRegio. Ważną informacją jest 
to, że posiadacze biletu miesięczne-
go mogą, przy jego użyciu skorzy-
stać zarówno z pociągu PolRegio jak 
i Kolei Dolnośląskich.

W weekend pociągi KD będą obsłu-
giwać połączenia m.in. o godzinie 6:14, 
12:08 i 14:21 w kierunku Wrocławia, 
zaś połączenia powrotne z Wrocławia 
Głównego będą m.in. o godzinie 9:12, 
11:27 czy 18:40. W tygodniu pocią-
gi KD obsłużą m.in. połączenie o 6:14 
i 6:51. Koleje Dolnośląskie w 2023 r. 
realizować będą ofertę w następują-
cym zakresie:
• Odcinek Wrocław – Wołów (5 par 
w dni robocze/3 pary w dni wolne),
• Odcinek Wołów – Ścinawa (5 par 
w dni robocze/3 pary w dni wolne),
• Odcinek Ścinawa – Głogów (3 pary 
codziennie).

Dariusz 
Chmura
burmistrz Gminy Wołów:

Jazda pociągiem to codzienność 
wielu mieszkańców Gminy Wołów, 
którzy dojeżdżają do pracy, 
szkoły, uczelni. Jako Gmina Wołów 
dotujemy co roku dodatkowe 
połączenia kolejowe. W tym 
roku mówimy o kwocie ponad 
60 000 zł. Zależy nam, by składy 
kolejowe którymi podróżują 
mieszkańcy, były komfortowe 
i nowoczesne. Tym bardziej 
cieszymy się z powrotu pociągów 
Kolei Dolnośląskich na nasze tory. 
Ta nowoczesność do nas wróciła. 

Cezary 
Przybylski
marszałek Województwa 
Dolnośląskiego:

Po dziewięciu latach do Wołowa 
wracają najbardziej nowoczesne 
składy kolejowe, jakie można 
sobie w Polsce wyobrazić. 
Właścicielem spółki Koleje 
Dolnośląskie S.A. jest samorząd 
Województwa Dolnośląskiego, 
które jest liderem w przywracaniu 
tras kolejowych. Jestem 
głęboko przekonany, że te pięć 
par nowoczesnych pociągów 
spowoduje, że mieszkańcy 
Wołowa i okolic będą bardzo 
często korzystać ze środków 
transportu publicznego jakim 
jest kolej, co również przyczyni 
się do mniejszej emisji spalin.

Damian 
Stawikowski
prezes zarządu Koleje 
Dolnośląskie S.A.

Wracamy do Wołowa po 
dziewięciu latach, bo nasze 
pociągi obsługiwały już ten 
odcinek Nadodrzanki w latach 
2011-2013. Wszystko wskazuje 
na to, że w 2022 roku nasza 
spółka obsłuży 15 mln pasażerów, 
a dzięki uruchomieniu nowych 
tras, również do Głogowa i 
Ścinawy przez Wołów, jestem 
przekonany, że rok 2023 znów 
będzie dla nas rekordowy.

Jan  
Tomków
przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołowie

Mieszkańcy naszej gminy liczą 
na zwiększenie ilości połączeń 
kolejowych oraz nowoczesne 
pociągi.  Skład Kolei Dolnośląskich 
to ciche, komfortowe pojazdy, 
które zapewniają wygodę podróży 
codziennie dojeżdżającym 
do pracy, szkoły czy uczelni 
pasażerom. Trzymamy kciuki, 
by tego typu pociągów było na 
naszych torach jak najwięcej.
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System śmieciowy Gminy 
Wołów od pewnego czasu nie 
domykał się finansowo. Nasz 
samorząd dopłacał już kwotę 
2 400 000 zł rocznie z budżetu, 
by zostały pokryte wszystkie 
koszty jego funkcjonowania. 
Obowiązująca do tej pory 
stawka 27 zł od osoby była 
jedną z najniższych w regionie. 

P odwyżki cen paliwa, zakupu 
energii, które odczuli w swo-
ich portfelach mieszkańcy, nie 

były więc obojętne dla Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej w Woło-
wie, które dokonało wnikliwej ana-
lizy kosztów prowadzenia systemu 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Z analizy tej jasno wynika, 
że za obecną sytuację odpowiedzial-
ne są głównie coraz wyższe koszty 
związane z transportem odpadów – 
każdy kilogram śmieci produkowa-
nych na terenie gminy jest bowiem 
wywożony do instalacji przetwarza-
nia odpadów znajdujących się w róż-
nych częściach naszego województwa.

Nieprawdą jest powtarzane w prze-
strzeni publicznej zdanie, że podwyż-
ki za śmieci mają sfinansować inne 
elementy działalności spółki. System 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi jest odrębnie finansowany i księ-
gowany, co wyjaśniała radnym Rady 
Miejskiej w Wołowie Elwira Studenna, 
główna księgowa spółki PGK, w trak-
cie obrad komisji stałych tuż przed 
sesją Rady Miejskiej, gdzie podjęta 
została uchwała dotycząca podwyżki.

– Przychody spółki z gospodar-
ki odpadami są wydatkowane tylko 
na prowadzenie systemu – podkreśli-
ła główna księgowa PGK.

– Idąc na pewnego rodzaju kom-
promis, została podjęta decyzja, 

by stawka tak czy inaczej nie była 
tak wysoka, jaką założyły analizy 
spółki – wyjaśnia Dariusz Chmura, 
burmistrz Gminy Wołów. – Chcę, 
by mieszkańcy mieli świadomość, 
że jako gmina mimo podwyżki nadal 
będziemy zmuszeni finansować 

system śmieciowy. Musimy jednak 
wszyscy mieć na uwadze, że obecna 
sytuacja nie jest odosobniona i tego 
typu podwyżki pojawiają się w wielu 
samorządach.

– Wzrost cen w  gospodar -
ce odpadami to rezultat sytuacji 

makroekonomicznej. Głównymi czyn-
nikami, które miały wpływ na wzrost 
cen są m.in. paliwa. W roku 2020, 
czyli w momencie ostatniej zmiany 
stawek, płaciliśmy za litr oleju napę-
dowego średnio 3,63 zł netto, w tym 
roku płacimy już średnio 7,33 zł 
netto za litr. Niestety, ale wszystko 
wskazuje na to, że olej napędowy 
w przyszłym roku również podroże-
je – wyjaśnia Bartosz Granat, pre-
zes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Wołowie. – Kolejną 

podwyżkę cen obserwujemy przy 
zakupie worków na odpady, które 
kosztowały nas 26 groszy w roku 
2020, w przyszłym roku zapłacimy 
już około 45 groszy za worek. Tylko 
w tym roku rozdaliśmy prawie 400 
000 sztuk worków. Rosną również 
ceny energii i gazu, które mają zna-
czący wpływ w procesie zagospo-
darowania odpadów. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że PGK Wołów 
każdy kilogram odpadów wywozi 
do instalacji zewnętrznych.

Dlaczego płacimy więcej za wywóz śmieci?
Rada Miejska w Wołowie przyjęła drogą uchwały nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Obecnie za wywóz odpadów mieszkańcy zapłacą 33 zł miesięcznie za osobę w gospodarstwie domowym.

Nowa publiczna toaleta

W odpowiedzi na wniosek 
mieszkańców Gmina Wołów 
uruchomiła ogólnodostępną 
toaletę przy ulicy 
Browarnej w Wołowie.

T oaleta jest czynna codziennie 
od poniedziałku do niedzieli 
w godzinach od 8:00 do 20:00. 

Opłata za korzystanie z WC wyno-
si 2 zł. Toaleta jest dostosowana dla 
osób niepełnosprawnych. Zakup kon-
tenera stanowił koszt 68 880 zł brutto, 

z kolei wykonanie nawierzchni z kost-
ki betonowej wraz z dojazdem dla 
osób niepełnosprawnych oraz dosto-
sowaniem krawężników oraz pod-
łączeniami wodno – kanalizacyjny-
mi i elektryką kontenera sanitarnego 
to koszt 23 783 zł brutto.

Przypominamy, że toaleta publicz-
na funkcjonuje także przy Targowisku 
Miejskim, przy tzw. bunkrze. Toale-
tą zarządza na co dzień Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej w Woło-
wie, a obiekt czynny jest w godzinach 
pracy miejskiego targowiska.

Bartosz 
Granat
prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej 
w Wołowie:

Nie ma w zasadzie grupy kosztów, 
które by nie wzrosły od roku 2020. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej, mimo podjętych działań 
zmierzających do ograniczenia 
kosztów w samej spółce (redukcja 
etatów, zminimalizowanie wydatków 
bieżących), nie będzie w stanie dalej 
prowadzić działalności po cenach z 
2020 roku. W związku z powyższym 
byliśmy zmuszeni zwrócić się do 
Gminy Wołów o podwyższenie 
stawek za świadczone usługi, a 
to miało bezpośredni wpływ na 
zmianę stawek dla mieszkańców. 
Nie można oczywiście zapomnieć, 
że Gmina Wołów będzie w dalszym 
ciągu dopłacać do gospodarki 
odpadami w granicach 2-3 milionów 
złotych rocznie, dzięki czemu 
cały koszt gospodarki odpadami 
nie będzie obciążał mieszkańców 
w sposób bezpośredni..

W związku ze znacznymi 
spadkami temperatur, istotnym 
jest zwrócenie uwagi na problemy 
osób, które są szczególnie 
narażone na działanie takich 
właśnie warunków pogodowych. 
Dlatego wołowscy policjanci 
prowadzą wzmożone działania 
mające na celu przeciwdziałanie 
zagrożeniu życia oraz zdrowia 
osób bezdomnych i bezradnych.

N ależy podkreślić, że każdego 
roku Policja w całym kraju 
odnotowuje znaczną liczbę zgo-

nów spowodowanych wychłodzeniem 
organizmu. Częste spadki temperatur 
w okresie jesienno – zimowym stwa-
rzają potencjalne zagrożenie dla życia 
i zdrowia osób bezdomnych, samot-
nych oraz będących w podeszłym 
wieku. Zagrożenie utraty życia doty-
czy w tym okresie także osób nietrzeź-
wych, które znajdują się na wolnym 
powietrzu, bądź w pomieszczeniach 
opuszczonych i nieogrzewanych.

Mając to na uwadze wołowscy poli-
cjanci wzorem lat ubiegłych pro-
wadzą działania w ramach akcji 
pod nazwą „ZIMA 2022/2023”, której 
głównym celem jest przeciwdziałanie 

zagrożeniom życia i zdrowia osób bez-
domnych oraz bezradnych.

Podejmowane działania prewen-
cyjne funkcjonariuszy zmierzać będą 
do ograniczenia tragicznych w skut-
kach zdarzeń oraz zapewnienia 
pomocy jak największej ilości osób 
będących w potrzebie. Wykonywa-
ne w ramach akcji czynności to m.
in. bieżące monitorowanie i kontrolo-
wanie miejsc, gdzie mogą przebywać 
bezdomni. Policjanci zwracać będą 
również szczególną uwagę na osoby 
znajdujące się pod wpływem alkoho-
lu, w okolicznościach zagrażających 
ich życiu. Funkcjonariusze realizując 
założenia akcji będą współpracowa-
li z innymi służbami i instytucjami.

Wszystkie działania będą miały 
charakter pomocowy i w związku 
z tym policjanci w trakcie wyko-
nywania obowiązków służbowych, 
udzielą potrzebującym informacji 
oraz wszelkiej pomocy w dotarciu 
do placówek pomagającym bezdom-
nym oraz innym osobom wymagają-
cym opieki.

Wołowscy funkcjonariusze apelu-
ją także do wszystkich mieszkańców 
naszego powiatu o informowanie poli-
cji oraz innych służb o każdej zauwa-
żonej osobie, która siedzi na przy-
stanku, w parku, a także będącej pod 
wpływem alkoholu lub znajdującej się 
w podobnej sytuacji mogącej spowo-
dować wychłodzenie organizmu. Nie 
przechodźmy obok takich ludzi obo-
jętnie. Wystarczy, że w takim przy-
padku zareagujemy i powiadomimy 
odpowiednie służby.

Zachęcamy też do korzystania 
z aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”, za pomocą której 
możemy oznaczać miejsca gdzie znaj-
dują się osoby bezdomne wymagają-
ce pomocy służb. Każde takie miejsce 
zostanie sprawdzone przez funkcjo-
nariuszy.

Pamiętajmy, że od naszego zaanga-
żowania i pomocy może zależeć czy-
jeś życie. Czasem wystarczy nawet 
jeden telefon.

• KPP Wołów

Wzmożone działania policji
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Gotowi na zimę

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Wołowie zajmuje 
się zimowym utrzymaniem 
dróg gminnych. Spółka jest 
gotowa na opady śniegu, jednak 
przypomina, że nie odśnieża 
wszystkich ulic na terenie miasta.

S przęt jest już uzbrojony, a soli 
i piachu na pewno nam nie 
zabraknie – deklaruje Bartosz 

Granat, prezes PGK Wołów. Spółka 
przypomina, że obsługuje wszystkie 
ulice w mieście oprócz ul. Leśnej, ul. 
Garwolskiej, ul. Skłodowskiej-Curie – 
są to bowiem drogi powiatowe. PGK 
Wołów odpowiada także za drogi 
gminne (głównie wewnętrzne) w sołec-
twach. Pracownicy uruchomili także 
całodobowy numer telefonu: 609 161 
695, pod którym przyjmują zgłoszenia 
od mieszkańców.

Obowiązki właścicieli 
nieruchomości

Komenda Powiatowa Policji w Woło-
wie przypomina, że dbanie o czystość 

i porządek na terenie posesji oraz 
wokół niej należy do właścicieli nieru-
chomości. W okresie zimowym szcze-
gólnie ważne jest dbanie o uprząt-
nięcie zalegającego na chodnikach 
śniegu.

Za niewywiązanie się z obowiązku 
grozi kara grzywny.Policjanci przypo-
minają, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 
ustawy o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach właściciele nie-
ruchomości mają obowiązek uprząt-
nięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników poło-
żonych wzdłuż nieruchomości, lub 
części drogi publicznej służącej dla 
ruchu pieszego położonego bezpo-
średnio przy granicy nieruchomości. 
Za niewywiązanie się z obowiązku 
grozi kara grzywny.

Należy pamiętać również, 
że osoba, która uległa wypadko-
wi z powodu zaniedbań w zakre-
sie uprzątnięcia błota czy śniegu, 
ma prawo dochodzić przed sądem 
swoich praw z tytułu odszkodowa-
nia lub zadośćuczynienia od zobo-
wiązanych do utrzymania czystości 
i porządku wokół posesji.

Inwestycje w spółdzielni 
mieszkaniowej
Wołowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w bieżącym 
roku wykonała kilka inwestycji 
w zarządzanych przez siebie 
nieruchomościach. Prezes 
Marcin Malinowski zdradza, 
jakie remonty czekają WSM 
w dalszej perspektywie.

W  tym roku Wołowska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa wyko-
nała m.in. wymianę pionów 

kanalizacyjnych przy ul. Reja, Ści-
nawskiej, Kościuszki, Wrocławskiej, 
wymianę pionów wodnych przy 
ul. Komuny Paryskiej, Pułaskiego, 
remonty dachów w budynkach przy 
ul. Komuny Paryskiej i Ścinawskiej, 
remont podestu i klatki schodowej przy 
ul. Ścinawskiej, wymianę osłon śmiet-
nikowych przy ul. Pułaskiego i Ścinaw-
skiej, naprawę chodnika przy ul. Reja, 
utwardzenie terenu przy ul. Kolejowej 
oraz wymianę urządzeń zabawowych 
przy ul. Zaułek Zielony.

– W przyszłym roku planuje-
my kontynuację wymiany pionów 

wodno-kanalizacyjnych w zasobach 
Wołowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Ponadto zaplanowane zostały 
prace remontowe związane z wyko-
naniem nowych pokryć papowych 
wraz z naprawą kominów i obró-
bek blacharskich na dachach przy ul. 
Al. Niepodległości 11A i 15A. Rów-
nież w przyszłym roku zaplanowa-

ne zostały prace związane z budową 
nowych osłon śmietnikowych przy 
ul. Korzeniowskiego, ul. Zaułek Zie-
lony, a także modernizacja dotych-
czasowych osłon m.in. przy Alejach 
Niepodległości 3–5. Warto również 
wspomnieć o planowanych pracach 
przy ul. Piłsudskiego 1–3-3a, które 
obejmują wykonanie utwardzenia 
terenu z kostki ażurowej. Na osie-
dlu przy ul. Korzeniowskiego oraz 
Zaułek Zielony przewidziany został 
zakup dodatkowych urządzeń zaba-
wowych – komentuje prezes Marcin 
Malinowski.

Przypominamy, że Gmina Wołów 
w tym roku budżetowym wykona-
ła z kolei remont chodnika przy ul. 

Kolejowej, który stanowi istotny łącz-
nik w tej części miasta i korzysta-
ją z niego często mieszkańcy osiedla 
należącego do Wołowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Koszt przedsięwzię-
cia wynosił 300 000 zł. O remont chod-
nika zabiegał między innymi Marcin 
Malinowski.

W związku z bezprecedensowym 
wzrostem kosztów zakupu energii 
elektrycznej Przedsiębiorstwo 
Wodno – Kanalizacyjne 
w Wołowie podjęło szereg działań 
mających na celu zmniejszenie 
zużycia energii inwestując m.in. 
w zakup mniej energochłonnych 
urządzeń. Na oczyszczalniach 
ścieków PWK powstały instalacje 
fotowoltaiczne, dzięki którym 
część zapotrzebowania na energię 
elektryczną zostanie zaspokojona 
poprzez energię słoneczną. 

N a terenie oczyszczalni ścieków 
w Wołowie powstała instala-
cja fotowoltaiczna o mocy 100 

kWp, wykonana przez firmę Multisan 
sp. z o.o. W czterech metalowych kon-
strukcjach wmontowano łącznie 104 
panele fotowoltaiczne. Koszt inwe-
stycji pochłonął ponad 530 000 zł. 
Przy okazji realizacji inwestycji zde-
cydowano się również zmodernizo-
wać system ogrzewania budynków 
oczyszczalni, która dotychczas korzy-
stała z pieca węglowego. Kosztem 
112 000 zł w wołowskiej oczyszczal-
ni zamontowano pompę ciepła o mocy 
23 kW wraz z niezbędnym wyposaże-
niem systemu grzewczego.

Także oczyszczalnia ścieków 
w Lubiążu doczekała się instalacji 

fotowoltaicznej. Na mniejszym obiek-
cie zdecydowano się na montaż insta-
lacji o mocy 50 kWp wykorzystując 
powierzchnię dachu oraz przylegają-
cego terenu. Koszt inwestycji wyniósł 
250 000 zł, a instalację wykonała 
firma EKO-SOLAR sp. z o.o.

W ramach realizowanych przez 
PWK inwestycji za 240 000 zł wymie-
niono również dmuchawy używane 
do natlenienia bloku biologicznego 
oczyszczalni w Wołowie. Nowe urzą-
dzenia znacząco zmniejszyły zużycie 
energii, ale i pozwalają na utrzymy-
wanie stabilnych parametrów prze-
twarzania ścieków.

– Obecna sytuacja ekonomiczna 
w Polsce i na świecie wymaga dosto-
sowania spółki do nowych warun-
ków. W 2023 r. koszty zużycia ener-
gii elektrycznej wzrosną 3-krotnie 
w porównaniu do 2021 r., a wszyst-
ko wskazuje na to, że te będą gwał-
townie rosnąć w latach następnych. 
Modernizujemy naszą infrastruktu-
rę, uzupełniając ją o nowe instalacje 
fotowoltaiczne. Tegoroczne inwesty-
cje są pierwszym, ale bardzo istot-
nym krokiem do uniezależnienia 
się energetycznego spółki. Ponadto, 
każda 1kvh energii wyprodukowana 

w ramach instalacji to działanie wpi-
sujące się w realizację misji Zielo-
nego Wołowa. – komentuje prezes 
zarządu PWK Rafał Borzyński.

• PWK Wołów

Energia słoneczna napędza PWK

Rafał 
Borzyński
prezes Przedsiębiorstwa 
Wodno – Kanalizacyjnego 
w Wołowie:

Tegoroczne inwestycje są 
pierwszym, ale bardzo istotnym 
krokiem do uniezależnienia 
się energetycznego spółki

Marcin 
Malinowski
prezes Wołowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej:

Plan funduszu remontowego 
przewiduje wiele drobnych prac 
związanych np. z wykonaniem 
remontu podestów, wylaniem 
nowych posadzek w piwnicach, 
malowaniem ścian piwnicznych 
czy uszczelnieniem daszków 
nad wejściami do budynków. 
Na terenach przyległych 
do budynków Wołowska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
planuje również częściową 
wymianę lamp oświetleniowych 
na energooszczędne.
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Grupa drogowa Przedsiębiorstwa 
Wodno – Kanalizacyjnego 
Wołów podsumowuje 
pierwszy rok działalności.

W  kwietniu bieżącego roku 
remonty dróg szutrowych oraz 
bieżącej naprawy nawierzch-

ni bitumicznej będących własnością 
Gminy Wołów trafiły w kompetencje 
Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyj-
nego w Wołowie. Spółka wykorzystała 

dotychczas posiadany park maszyno-
wy, ale i zakupiła nowe urządzenia 
w postaci chociażby walca, czy recy-
klera. Recykler pozwala na wyko-
rzystywanie dotychczasowych odpa-
dów w postaci destruktu drogowego 
do ponownego użycia w ramach remon-
tu dróg, poprzez podgrzanie tzw. Fre-
zowiny i uzupełnienie o bitum lub kur-
szywo. 

– Wciąż poszukujemy nowych 
zadań dla spółki, które pozwo-
lą zbilansować nasz budżet. Przy 

rosnących kosztach zakupu ener-
gii, materiałów, eksploatacji urzą-
dzeń podejmujemy działania, które 
zwiększą naszą stronę przychodową 
jak najmniejszym kosztem dla miesz-
kańców – komentuje prezes zarządu 
PWK Rafał Borzyński.

Od kwietnia do grudnia bieżącego 
roku spółka wykonała sporo pracy. 
Podsumowanie działalności Grupy 
Drogowej przedstawia załączona 
do artykułu tabela.

Pierwszy rok Grupy Drogowej PWK

Z uwagi na ogromne potrzeby 
naszych mieszkańców wynikające 
z problemów z zakupem węgla 
opałowego, Gmina Wołów jako 
pierwszy samorząd na terenie 
powiatu wołowskiego rozpoczęła 
proces preferencyjnej sprzedaży 
węgla. Trwa przyjmowania 
wniosków. Wyjaśniamy, kto 
i w jaki sposób może kupić 
tańszy węgiel oraz jak przebiega 
cały proces zakupu.

W  drugiej połowie paździer-
nika Urząd Miejski w Woło-
wie wspólnie z Przedsię-

biorstwem Gospodarki Komunalnej 
przygotował specjalną ankietę, 
która miała za zadanie zbadać 
potrzeby mieszkańców dotyczące 
zakupu paliwa stałego do gospo-
darstw domowych. Udział w samej 
elektronicznej wersji ankiety wzię-
ło łącznie 310 osób. Do tego należy 
doliczyć także mieszkańców, któ-
rzy deklarowali zapotrzebowanie 
na węgiel w sposób telefoniczny. 
Z uwagi na tak duże zainteresowa-
nie zakupem węgla po preferencyj-
nej cenie, Gmina Wołów podpisała 
umowę z Polską Grupą Górnic-
twa na dystrybucję certyfikowane-
go węgla. Certyfikaty wystawione 
przez PGG dostępne są na naszej 
stronie internetowej www.wolow.
pl i zostały podane do publicznej 
wiadomości z uwagi na liczne pyta-
nia mieszkańców.

Obecnie nadal trwa proces przyj-
mowania wniosków na zakup węgla 
w 2022 roku i potrwa on do końca 
bieżącego roku kalendarzowego. 
Po Nowym Roku będziemy prowa-
dzić nabór na zakup węgla w roku 
2023.

Wydawanie węgla

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej w Wołowie z ramienia gminy 
prowadzi od początku grudnia pre-
ferencyjną sprzedaż węgla. Do tej 
pory PGK Wołów wydało faktu-
ry na odbiór 85,5 ton ekogrosz-
ku, 99,5 ton węgla „orzech” oraz 
6 ton „groszku II”. Łącznie miesz-
kańcy Gminy Wołów odebrali 191 
ton węgla (stan na 14.12.2022 r.). 

Dostawy do punktu dystrybucyjne-
go odbywają się na bieżąco zgodnie 
z możliwościami Grupy PGG. Grupa 
PGG powinna dostarczyć zgodnie 
z umową 1 026 ton węgla do końca 
roku.

Warunki sprzedaży

Zasady sprzedaży oraz kryteria okre-
śla ustawa z dnia 27 października 
2022 roku o zakupie preferencyj-
nym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych. Uprawnionymi do zaku-
pu węgla, zgodnie z obowiązującą 
ustawą są gospodarstwa domowe, 
które spełniają jeden z poniższych 
warunków:

1) otrzymały dodatek węglowy,
2) posiadają pozytywnie rozpa-

trzony wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego,

3) dokonały zgłoszenia węgla 
jako głównego źródła ogrzewania 
w Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, ale nie złożyły wniosku 
o wypłatę dodatku węglowego.

Obowiązuje limit sprzedaży 
węgla w wysokości max. 1,5 tony 

na gospodarstwo domowe w bieżą-
cym roku. Limit ten określił, drogą 
rozporządzenia, Minister do spraw 
Aktywów Państwowych (rozporzą-
dzenie z dnia 2 listopada 2022 r., 
poz. 2238).

Można przenieść limit

Ostatnia zmiana rozporządzenia, 
umożliwia przeniesienie niewyko-
rzystanego w pierwszym okresie 
zapotrzebowania na następny okres 
(od 1 stycznia 2023 r.). W przypad-
ku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. 
nie dokonano zakupu paliwa stałego 
albo dokonano zakupu paliwa sta-
łego w ilości mniejszej niż 1,5 tony 
to niewykorzystana ilość paliwa sta-
łego powiększa limit na drugi okres. 
Tym samym mieszkaniec, który 
w pierwszym okresie złoży wniosek 
na mniejszą ilość węgla niż maksy-
malna (np. 1 tona), będzie mógł ująć 
w przyszłorocznym wniosku tę nie-
wykorzystaną cześć limitu (w poda-
nym przypadku 500 kg; czyli jego 
wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, 
powiększonych o 500 kg).

Instrukcja: zakup węgla 
krok po kroku

Należy wypełnić wniosek dostępny 
na stronie bip.wolow.pl lub wolow.pl 
i złożyć go osobiście w Urzędzie Miej-
skim w Wołowie lub Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej w Wołowie 
lub poprzez Elektroniczną Skrzyn-
kę Podawczą. Adres skrytki ePU-
AP:/8554dwqnce/skrytkaesp. Wnio-
sek dostępny jest również w Punkcie 
Obsługi Klienta Urzędu Miejskie-
go w Wołowie oraz Biurze Obsługi 
Klienta Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Wołowie.

Informacja o rozpatrzeniu wnio-
sku zostanie przekazana telefonicz-
nie. W przypadku jego pozytywnego 
rozpatrzenia Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej w Wołowie wystawi 
wówczas fakturę VAT na dane osoby 
wnioskującej. Fakturę będzie można 
odebrać w Przedsiębiorstwie Gospo-
darki Komunalnej w Wołowie. Faktu-
rę należy uregulować dokonując wpła-
ty na podany specjalny numer konta. 
W tytule wpłaty należy wpisać:,, wpła-
ta za węgiel”, imię, nazwisko, adres.

Z dowodem wpłaty należy udać 
się do Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Wołowie w celu otrzy-
mania zaświadczenia, które upraw-
nia do odebrania węgla. Z zaświad-
czeniem należy udać się do składu 
opału, z którym Gmina Wołów pod-
pisała umowę na sprzedaż preferen-
cyjną paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych:
•  Promotor Adamczak Robert 

Materiały Budowlane, 
ul. Wincentego Witosa 1, 
56–100 Wołów.
UWAGA! Dostawa węgla pod wska-

zany adres jest dodatkową usługą, 
która nie wchodzi w zakres sprzeda-
ży węgla przez Gminę Wołów.

Informacja na temat 
wypłaconych świadczeń

Zgodnie ze stanem na 12 grudnia, 
na terenie Gminy Wołów zostało zło-
żonych 3 839 wniosków na dodatek 
węglowy, z czego 2 623 wnioski zosta-
ły rozpatrzone pozytywnie. Wypłacono 
łącznie 2 191 dodatków, a 432 dodat-
ki oczekują na wypłatę (nasz samorząd 
czeka bowiem na transzę pieniędzy 
z budżetu państwa). Łącznie Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 
świadczenia na kwotę 6 573 000 zł.

Dodatkowo informujemy, że MOPS 
prowadził nabór wniosków na tzw. 
dodatek energetyczny. Tutaj dopła-
ty wahały się od 500 zł do 3 000 zł 
w zależności od posiadanego źró-
dła ciepła. I tak zostało złożonych 
270 wniosków na dopłatę do peletu 
drzewnego, z czego 230 wniosków 
rozpatrzono pozytywnie. W przypad-
ku wniosków na drewno kawałkowe 
zostało złożonych 526 wniosków (375 
rozpatrzonych pozytywnie), zosta-
ło także złożonych 36 wniosków 
na dopłatę do gazu LPG (21 rozpa-
trzonych pozytywnie) oraz 69 wnio-
sków na olej opałowy – tutaj 24 wnio-
ski zostały rozpatrzone pozytywnie. 
Łącznie Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wołowie wypłacił świadcze-
nia na kwotę 1 123 500 zł.

Trwa sprzedaż węgla
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Potrzeby Powiatu 
Wołowskiego

Burmistrz Gminy Wołów Dariusz 
Chmura wziął udział w konferencji 
zorganizowanej przez Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Wołowie.

P odczas konferencji poruszonych 
zostało wiele tematów ważnych 
zarówno dla młodzieży, jak 

i zaproszonych na spotkanie seniorów. 
Zebrani uczestnicy rozmawiali m.in. 

na temat komunikacji, poprawy jako-
ści dróg powiatowych i ich zimowego 
utrzymania, służby zdrowia, a także 
potrzeb młodzieży i ich zaintereso-
wań.

– Współpraca z młodzieżą jest 
wyjątkowa, a jako były nauczyciel 
Liceum Ogólnokształcącego w Woło-
wie cieszę się z każdego spotkania 
z uczniami w tym niezwykłym miej-
scu – komentuje burmistrz Dariusz 
Chmura.

Spotkanie z samorządami 
szkolnymi

Z inicjatywy burmistrza Dariusza 
Chmury w Urzędzie Miejskim 
w Wołowie zostało zorganizowane 
spotkanie z samorządami 
szkolnymi wszystkich szkół 
z terenu Gminy Wołów. Podczas 
spotkania młodzież miała okazję 
przedstawić swój punkt widzenia 
dotyczący inwestycji oraz 
przedsięwzięć organizowanych 
przez nasz samorząd.

W  spotkaniu udział wziął gość 
specjalny: Krzysztof Maj, 
członek Zarządu Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. Młodzież pozna-
ła zagadnienia związane z jakością 
powietrza na terenie naszej gminy,  
ważnym tematem ochrony środowi-
ska oraz nowym projektem realizo-
wanym na naszym terenie pod nazwą 
„Magiczne Śródlesie”. Kolejnym waż-
nym tematem był przygotowywany 

budżet Gminy Wołów na 2023 rok. 
Przy okazji uczniowie mogli dowie-
dzieć się, czym tak naprawdę jest 
budżet gminy i jakie rodzaje zadań 
wykonuje każda jednostka samorzą-
du terytorialnego.

Uczniowie przedstawili nam swoje 
pomysły oraz propozycje dotyczące 
inwestycji, które ich zdaniem są istot-
ne dla młodych mieszkańców. W trak-
cie debaty uczniowie zapoznali się 
z ofertą przygotowaną przez jednost-
ki gminne tj. Wołowski Ośrodek Kul-
tury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Wołowie. Młodzież czynnie brała 
udział w spotkaniu zadając ogrom 
pytań dotyczących między innymi 
wydarzeń sportowych, kulturalnych 
oraz zadań inwestycyjnych. Z pew-
nością nie jest to ostatnia tego typu 
inicjatywa. Cieszymy się, że młodzi 
mieszkańcy chcą zmieniać swoje oto-
czenie i że mają tak wiele pomysłów. 
Do zobaczenia!

Zespół Szkół Publicznych 
w Lubiążu już po raz dziewiąty 
zorganizował Konkurs 
Piosenki Polskiej, w którym 
udział wzięli uczniowie szkół 
podstawowych z terenu całego 
powiatu wołowskiego.

W ydarzenie  odbyło  s ię 
w Domu Kultury w Lubią-
żu. Uczniowie występowa-

li w trzech kategoriach wiekowych. 

Jak co roku uczestnicy konkursu 
zaprezentowali wysoki poziom arty-
styczny. Nagrody zostały ufundowa-
ne przez burmistrza Gminy Wołów 
Dariusza Chmurę oraz Radosława 
Grygoruka, dyrektora Slot Art Festi-
val, który przekazał zwycięzcom 
dodatkową nagrodę w postaci bile-
tów na przyszłoroczny festiwal.

Publikujemy nazwiska 
zwycięzców:

Klasy 1–3:
1 m-ce: Milena Piegowska (SP Stary 
Wołów);
2 m-ce: Zuzanna Dunal (SP Stary 
Wołów);
3 m-ce: Alicja Owczarzak (SP Stary 
Wołów).

Klasy 4–6:
1  m-ce: Kaja Sokołowska (ZSP 
w Lubiążu);
2 m-ce: Emily Kowalik (SP nr 1 
w Wołowie);
3 m-ce: Marysia Borowska (ZSP 
w Lubiążu).

Klasy 7–8:
1 m-ce: Nina Pawlak (ZSP w Brzegu 
Dolnym);
2 m-ce: Maja Mantaj (SP nr 1 w Woło-
wie);
3 m-ce: Gabriela Jaworek (SP w Krzy-
dlinie Wielkiej).
Decyzją Jury przyznano jedno wyróż-
nienie, które otrzymała Laura Nyk 
ze szkoły w Starym Wołowie.

Wyśpiewali zwycięstwo

Monitoring działa. 
Szukamy wandali!
Wołów ma swoje Centrum Monitoringu. Kilka miejskich kamer 
o dużym zasięgu przez 24 godziny na dobę rejestruje obraz 
na ulicach drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie.

W Wołowie są już obecnie 
zamontowane pierwsze kamery 
przy drodze wojewódzkiej 
nr 338, która przechodzi 
obecnie przebudowę. 

M ontaż kamer to odpowiedź 
na zuchwałe akty wandali-
zmu na terenie miasta. Doce-

lowo będzie to 12 urządzeń, dzię-
ki którym znaczna część Wołowa 
będzie monitorowana. Będą umiesz-
czone w takiej odległości od siebie, 
by pokrywał się ich zasięg. W przy-
szłości centrum monitoringu będzie 
rozbudowywane o kolejne urządze-
nia. Centrum mieści się w gmin-
nym budynku dworca kolejowego. 
Kamery działają już przy ul. Ludowej, 
Poznańskiej, Piłsudskiego, Kościuszki. 
Mamy nadzieję, że powyższe przed-
sięwzięcie wpłynie realnie na spadek 
liczby wykroczeń.

Graficiarze poszukiwani!
Niestety, w ostatnim czasie, jesz-
cze przed uruchomieniem miejskich 
kamer, doszło na terenie Wołowa 
do wielu incydentów związanych 
z malowaniem elewacji budynków 
i pozostawianiem na nich napisów 
„TRS” – w tym tych, które zosta-
ły dopiero co odnowione, co tym 
bardziej oburza naszych mieszkań-
ców. Jednym z takich budynków 
jest kamienica przy ul. Wojska Pol-
skiego oraz budynek Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Wołowie. Jak mówią mieszkańcy, 
polują oni na wandali i liczą, że nasz 
miejski monitoring przyczyni się 
do ich schwytania. Sprawie przyglą-
da się również Komenda Powiatowa 

Policji w Wołowie. Każda osoba, która 
ma jakiekolwiek informacje dotyczą-
ce wspomnianych aktów wandalizmu, 
proszona jest o kontakt z policją. Nie 
bądźmy obojętni na brak szacunku 
do czyjejś własności!
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Aktywne Sołectwa Gminy Wołów
Tradycyjnie już sprawdziliśmy, co słychać w miejscowościach na terenie Gminy Wołów 
i jak poszczególne sołectwa realizują swój fundusz, który jest nierozłączną częścią 
budżetu gminy. Dla mieszkańców to pracowity czas, o czym można przekonać się czytając 
poniższe sprawozdanie. Między październikiem a grudniem sporo się działo. Kolejne 
miesiące będą z pewnością okazją do organizacji pracy na cały przyszły 2023 rok.

Kuchnia w Bożeniu

Kuchnia w świetlicy wiejskiej w Bożenia nabrała 
nowego życia. W ramach tegorocznego fundu-
szu sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 
10 000 zł na renowację tego właśnie pomiesz-
czenia. Wylana została posadzka, ściany pokry-
to gładzią i odmalowano, zamontowano nowe 

gniazda elektryczne i zamontowano nowe oświe-
tlenie. Z roku na roku świetlica w Bożeniu jest 
co raz bardziej efektowna i przyciągająca już 
nie tylko mieszkańców, ale i odwiedzających 
wieś gości. Życzymy powodzenia przy dalszych 
realizacjach.

Piknik w Łososiowicach

Długo wyczekiwane święto odbyło się w Łososio-
wicach. Piknik świętej Jadwigi Śląskiej powoli 
staje się znakiem rozpoznawczym w tej właśnie 
miejscowości. Dlaczego właśnie Łososiowice? 
Otóż nie wszyscy wiedzą o istnieniu znajdują-
cego się tam kamienia w którym widoczne jest 
zagłębienie przypominający odcisk stopy. Jest 
to kamień św. Jadwigi, która jak głosi legenda, 
niegdyś pokonywała drogę między Wrocławiem, 
a Lubiążem zupełnie boso. W okolicy istnieje 
jeszcze kilka podobnych kamieni, które ozna-
czać mają dowód na to, że to właśnie tą trasę 
obrała święta.

8 października odbył się szósty już Piknik św. 
Jadwigi w Łososiowicach. Podczas wydarzenia 
prezentowane były prace wykonane przez naj-
młodszych członków Stowarzyszenia „Łośki”. 
W kościele pod wezwaniem św. Jadwigi przed-
stawiono wystawę tej właśnie świętej, która jest 
również patronką Dolnego Śląska. Uczestnikom 
rozdano charakterystyczne pierniczki w kształ-
cie stópek, nawiązujące do legendy o wędrówce 
świętej Jadwigi. Organizatorem wydarzenia byli 
członkowie Stowarzyszenia „Łośki”, we współ-
pracy z mieszkańcami wsi i przy udziale Gminy 
Wołów, która wsparła finansowo wydarzenie. 
Gratulujemy pomysłowości!

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zaskakuje

Kolejny raz członkowie Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej zaskakują swoim zaangażowaniem 
w życie społeczne i bezinteresowną pomocą. 
W tym szczególnym czasie zadumy, gdy wszy-
scy stawaliśmy przy miejscach spoczynku swo-
ich najbliższych, młodzi aktywiści z Krzydliny 

Małej pochylili się nad opuszczonymi grobami. 
Na każdym z nich odpalony został symboliczny 
znicz. Oprócz uprzątniętych nagrobków, wycho-
wankowie Ochotniczej Straży Pożarnej zajęli 
się porządkami na terenie cmentarza. Piękna 
i chwytająca za serce inicjatywa. Brawo!

Nowa przestrzeń dla Pawłoszewa

Pawłoszewo doczekało się swojej przestrze-
ni rekreacyjno-wypoczynkowej. Niespełna rok 
temu Burmistrz Gminy Wołów przekazał dział-
kę na poczet realizacji inicjatyw społecznych 
w tym właśnie miejscu. Przekazany plac zlo-
kalizowany jest w samym sercu Pawłoszewa, 
a jego powierzchnia wynosi 0,04 ha. Mieszkań-
cy Pawłoszewa od dawna już zabiegali o to, aby 
mieć możliwość stworzenia własnego terenu 

rekreacyjnego. Już mają głowę pełną pomy-
słów, jak w najlepszy sposób zagospodarować 
to miejsce. Pierwszym krokiem było przezna-
czenie części tegorocznego funduszu sołeckiego 
na oczyszczenie działki. Aby doprowadzić teren 
do porządku, wykonano szereg zabiegów, któ-
rych łączna wartość wyniosła 14 000 zł. Trzy-
mamy kciuki, aby potencjał tego miejsca został 
w 100% wykorzystany.
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Kiermasz w Zagórzycach

W niedzielę odpustową w Zagórzycach odbył 
się słodki kiermasz. Pod przewodnictwem Pani 
sołtys, grono gospodyń przygotowała apetyczne 
boksy, które można było zakupić po mszy pod 
kościołem. Środki zebrane podczas kiermaszu 

przekazane zostaną na remont kościoła w Zagó-
rzycach. To nie pierwsza tego typu akcja spo-
łeczna ze strony mieszkańców Zagórzyc. 
Gratulujemy pomysłowości i wytrwałości 
w działaniach.

Okołoświąteczna oferta w wiejskich świetlicach

Grudzień to czas oczekiwania na Święta Boże-
go Narodzenia. W tym wyjątkowym okresie 
uczestniczymy w wielu wydarzeniach o tematy-
ce świątecznej takich jak jarmarki, przedstawie-
nia, warsztaty i wiele innych. Nie jest tajemnicą, 
iż oferta atrakcji okołoświątecznych jest o wiele 
bardziej rozbudowana w miastach niż w niewiel-
kich miejscowościach. Gmina Wołów doskona-
le jednak pamięta o wszystkich swoich miesz-
kańcach, również o tych zamieszkujących nieco 
dalej niż w samym Wołowie. Dzięki pomyślnej 
współpracy Burmistrza Gminy Wołów z sołtysa-
mi i ich radami sołeckimi udało się nam po raz 
kolejny zorganizować serię spotkań i warszta-
tów w świetlicach wiejskich rozmieszczonych 
w obszarze całej gminy. Fundusz sołecki, który 

został zachowany na ostatni miesiąc 2022 roku 
umożliwił zaproszenie wielu gości, animatorów, 
stowarzyszeń. Na ofertę świąteczną dedykowaną 
wioskom przeznaczono łącznie 7 350 zł. Odbyły 
się między innymi: warsztaty robienia czekola-
dy w Garwole, spotkanie z alpakami w Mojęci-
cach, kreatywne tworzenie ekologicznych ozdób 
świątecznych w Uskorze Wielkim, wizyty Miko-
łaja w Moczydlnicy Dworskiej, Krzydlinie Małej 
i wielu innych miejscowościach. Zrealizowano 
również wiele pomysłów i inicjatyw oddolnych, 
których nie sposób podliczyć- tu nieoceniona 
jest praca rąk ludzkich i pomysłowość miesz-
kańców. Efektem tych wszystkich działań, jak 
widać na załączonych zdjęciach było coś naj-
cenniejszego- dziecięcy uśmiech.

Remont w Nieszkowicach

Kolejny etap remontu świetlicy w Nieszkowi-
cach. Od kilku już lat obiekt przechodzi grun-
towny remont, aby móc służyć mieszkań-
com jako miejsce spotkań i integracji. Dzięki 
wsparciu Gminy Wołów, systematycznie zre-
alizowane są kolejne części inwestycji. W roku 
2021 na rzecz odnowy świetlicy przeznaczono 
z budżetu Gminy 12 349 zł w ramach funduszu 
sołeckiego. Bieżący rok umożliwił kolejny etap 

remontu. W 2022 roku zlecono i zrealizowano 
działania w wysokości 13 761 zł. Zakres prac 
objął między innymi: wykonanie sufitu podwie-
szanego, gruntowanie, malowanie oraz wyko-
nanie wentylacji. To nie koniec inwestowania 
w to miejsce. Mamy nadzieję, że już w przy-
szłym roku świetlica rozpocznie swoją dzia-
łalność jako miejsce spotkań i integracji Nie-
szkowiczan.

Piotroniowice pięknieją

Piotronowice cały czas pięknieją. Dzięki pomyśl-
nej współpracy pani sołtys wraz z pracowity-
mi mieszkańcami, z roku na rok ich wioska 
nabiera kolorytu. W ramach tegorocznego fun-
duszu sołeckiego, część budżetu przeznaczo-
na została na zakup krzewów i bylin, które 

zostały posadzone na skwerkach. Wartośc zaku-
pu wyniosła 689 zł, jednak nieoceniona jest 
praca rąk ludzkich. W nasadzenia i prace porząd-
kowe zaangażowali się za równo starsi jak i naj-
młodsi Piotrowiczanie. Jest to postawa godna 
docenienia i pochwalenia. Brawo Piotronowice!

Metamorfoza Domaszkowa

Wspominana już metamorfoza w centrum 
Domaszkowa dobiegła końca i cieszy oko 
za równo mieszkańców jak i wszystkim prze-
jeżdżającym przez wieś kierowcom. W samym 
centrum wsi, dookoła przystanku powstał skwer 
kwiatowy. Dzięki współpracy z Gminą Wołów 
wraz z zaangażowanymi mieszkańcami Domasz-
kowa, udało się wyeksponować i nadać nowej, 

gustownej formy centrum. W ramach fundu-
szu sołeckiego zakupiono, sporą część materia-
łów budowlanych, roślin i akcesoriów. Wartość 
zadania wyniosła 3 000 zł. Równie ważną skła-
dową inwestycji była siła rąk ludzkich. Miesz-
kańcy włożyli sporo energii oraz wolnego czasu 
na pracę dla dobra wsi. Gratulujemy sołtysowi 
pomysłu, zacięcia i aktywizacji Domaszkowian.
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W budżecie Gminy Wołów 
na 2023 rok na Fundusz Sołecki 
zaplanowana została kwota 
838 339, 90 zł. Sprawdzamy, 
jakie zadania czekają nasze 
aktywne sołectwa w kolejnych 
dwunastu miesiącach. Najczęściej 
są to prace związane z remontami 
świetlic, placami zabaw oraz 
utrzymaniem czystości.

W  porównaniu z rokiem 2022 
kwota na Fundusz Sołecki 
Gminy Wołów na 2023 rok 

została zwiększona o ponad 40 000 zł 
(Fundusz Sołecki wynosił wówczas 
796 663,19 zł). Są to dodatkowe środ-
ki na upiększanie naszych wsi. 37 
sołectw Gminy Wołów czeka kolejny 
pracowity rok.

– Sołtysi oraz mieszkańcy już wiele 
razy udowodnili, że potrafią dobrze 
gospodarować tymi środkami i że zale-
ży im na tym, by ich okolica była przy-
jazna, bezpieczna i piękna – komentu-
je Dariusz Chmura, burmistrz Gminy 
Wołów. – Pojawia się również wiele ini-
cjatyw oddolnych i wierzymy, że będą 
one równie udane co te już zrealizowa-
ne. Jesteśmy otwarci na współpracę.

Poniżej omawiamy najważniejsze, 
ale nie jedyne zadania, jakie zrealizu-
ją sołectwa w kolejnym roku kalen-
darzowym:

Lubiąż to z pewnością jedna z naj-
większych miejscowości na tere-
nie Gminy Wołów. Fundusz sołecki 
wyniesie tu w 2023 roku 52 882,10 zł. 
Za te pieniądze zostanie tu m.in. roz-
budowany monitoring, będą tu rów-
nież zorganizowane imprezy kultural-
no – oświatowe, a środki na poprawę 
estetyki w tym utrzymanie wsi w czy-
stości wyniosą 19 882,10 zł.

W Dębnie w przyszłym roku wydat-
ki w ramach funduszu sołeckiego 
wyniosą 20 042,32 zł. Najważniej-
szym zadaniem będzie tu doposaże-
nie placu zabaw. Oprócz tego zapla-
nowano m.in. organizację imprezy 
kulturalnp – oświatowej i montaż 
zadaszenia łukowego nad budynkiem 
gospodarczym.

W Siodłkowicach w przyszłym roku 
w ramach funduszu sołeckiego zapla-
nowano kwotę 15 282,93 zł. Tutaj 
zostanie m.in. wykonane ogrodzenie 
placu zabaw i remont oraz doposaże-
nie świetlicy.

W Tarchalicach kwota przeznaczo-
na na fundusz sołecki to 22 210,48 zł. 
Wśród zadań zaplanowanych 
do wykonania znajdzie się doposa-
żenie świetlicy za ponad 19 000 zł.

Krzydlina Mała będzie dysponować 
budżetem 33 104,19 zł. Wśród wszyst-
kich zadań na 2023 rok w tym sołec-
twie można wymienić: wyczyszczenie 
stawu, zakup wyposażenia dla OSP 
i wymiana rynien na wiacie przy świe-
tlicy.

W Pełczynie zaplanowana kwota 
na przyszły rok to 32 734,02 zł. Naj-
ważniejszą inwestycją będzie remont 
świetlicy oraz doposażenie placu 
zabaw.

Proszkowa przeznaczy 16 922,27 zł 
między innymi na zakup nowej kosiar-
ki.

W  Uskorze Wielkim za  kwotę 
24 643,06 zł zostanie odnowiony plac 
zabaw i zorganizowana będzie impre-
za kulturalno – oświatowa.

Prawików będzie mieć do wydania 
20 624,02 zł. Środki zostaną przezna-
czone głównie na zakup nowych urzą-
dzeń do siłowni zewnętrznej.

Ł o s o s i o w i c e  p r z e z n a c z ą 
21  470,13  zł między innymi 
na remont świetlicy oraz zakup 
namiotu imprezowego.

Mojęcice – jedno z największych 
pod względem ilości mieszkańców 
sołectw, w przyszłym roku będzie 
mieć do  wydania 52  882,10  zł 
w ramach funduszu sołeckiego. Za te 
pieniądze zostanie zamontowany 
próg zwalniający przy ul. Osiedlo-
wej, zostanie tam również doposażo-
ny plac zabaw. Oprócz tego w planach 
są warsztaty integracyjne i renowacja 
boiska sportowego.

W   Pawłoszewie  z a   k w o t ę 
16 393,45 zł zostanie m.in. zago-
spodarowany i zorganizowany plac 
zabaw.

Domaszków w przyszłym roku 
otrzyma kwotę 20 200,96 zł. Wieś 
zakupi i zamontuje u siebie moni-
toring, a także zadba o montaż dro-
gowskazów z numerami posesji. 
Istotnym zadaniem będzie także dopo-
sażenie siłowni oraz oczyszczanie 
i pogłębianie rowów melioracyjnych.

Wśród najważniejszych zadań, 
jakie czeka Boraszyn można wymie-
nić doposażenie świetlicy oraz remont 
kuchni. Sołectwo otrzyma w 2023 
roku kwotę 15 071,40 zł na realiza-
cję zaplanowanych przez siebie zadań.

W Ratajach z kolei ważnym zada-
niem będzie czyszczenie rowów 
melioracyjnych oraz zakup tłucznia. 
Łącznie sołectwo będzie mieć do dys-
pozycji 19 090,44 zł.

Nieszkowice za 14 912,75 zł dokoń-
czą remont pomieszczeń kuchennych 
i kupią do niej nowe elementy wypo-
sażenia.

Golina otrzyma 15 230,04 zł. Za pie-
niądze z funduszu sołeckiego zaku-
pi materiały budowlane i paliwo 
by utrzymać wieś w czystości.

Co czeka Bożeń w 2023 roku? 
Miejscowość otrzyma 28 662,10 zł, 
za które zakupi m.in. traktorek 
do koszenia trawy, doposaży świetli-
cę i zorganizuje imprezę.

W Uskorze Małym zostaną zamonto-
wane lampy solarne, zostanie dopo-
sażony plac zabaw, a świetlica będzie 
mieć nowe naczynia i telewizor, zosta-
nie ogrodzone boisko. Miejscowość 
otrzyma w 2023 roku 19 460,61 zł.

Co będzie działo się w Rudnie 
w przyszłym roku? Wieś ma przed 
sobą między innymi remont i moder-
nizację świetlicy, organizację imprez 
kulturalno – oświatowych oraz dopo-
sażenie placu zabaw przy świetlicy 
wiejskiej.

Straszowice w przyszłym roku mają 
przed sobą doposażenie placu zabaw. 
Łącznie wieś otrzyma 15 811,75 zł 
w ramach funduszu sołeckiego.

Sławowice za 16 181,92 zł wykona-
ją m.in. ogrodzenie panelowego stawu 
i doposaży swoją świetlicę.

Miłcz w 2023 roku otrzyma kwotę 
18 350,09 zł w ramach funduszu 
sołeckiego. Dzięki tym środkom 
możliwe będzie doposażenie świetli-
cy w lodówkę i meble, zakup grilla 
ogrodowego i wykonanie ogrodze-
nia stawu.

Mieszkańcy Garwołu z pewnością 
będą cieszyć się z remontu świetlicy, 
która pochłonie większość przyszło-
rocznej kwoty przeznaczonej na sołec-
two, tj. 14 871,01 zł z całej kwoty 
23 321,01 zł.

We Wrzosach główną inwestycją 
finansowaną z funduszu sołeckie-
go będzie doposażenie placu zabaw. 
Sołectwo otrzyma łącznie kwotę 
15 970,39 zł.

Piotroniowice czeka wyposażenie 
boiska sportowego – to główne zada-
nie czekające wieś, która w budżecie 
ma zaplanowaną kwotę 21 205,72 zł. 
Oprócz tego wieś planuje zorganizo-
wać imprezę kulturalno – oświatową.

Lipnica całą kwotę swojego fundu-
szu sołeckiego przeznaczy na zakup 
wyposażenia świetlicy (kuchni oraz 
sali) za kwotę 22 263,36 zł.

Społeczność Warzęgowa z pew-
nością będzie cieszyć się z nadcho-
dzącego remontu świetlicy, który 
wyniesie 11 700 zł. Łącznie wieś 
otrzyma na realizację swoich zadań 
24 537,29 zł. Oprócz tego mieszkańcy 
w przyszłym roku będą mogli korzy-
stać z nowej siłowni zewnętrznej, któ-
rej wybudowanie będzie kosztować 
8 000 zł.

W Gródku najważniejszym zada-
niem będzie zakup i montaż klimaty-
zatorów oraz wyposażenia świetlicy. 
Sołectwo w przyszłym roku otrzyma 
17 821,27 zł.

Stary Wołów czeka duża inwe-
stycja jaką bez wątpienia będzie 
remont świetlicy za 27 000 zł. Zosta-
nie również wyremontowana szatnia 
za boisku, zostanie doposażona świe-
tlica. Cały fundusz sołecki przeznaczo-
ny na Stary Wołów wynosić będzie 
37 493,41 zł.

Krzydlina Wielka będzie mogła 
pochwalić się w przyszłym roku 
nowym, zagospodarowanym terenem, 
gdzie znajdzie się miejsce na elemen-
ty zieleni i sprzęt do rekreacji. Sołec-
two ma w planach także zakup mebli 
do klubu przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Fundusz sołecki na przyszły 
rok wynosić tu będzie 30 883,15 zł.

W Stęszowie najważniejszym przed-
sięwzięciem w przyszłym roku będzie 
zakup materiałów budowlanych oraz 
wyposażenie placu zabaw. Sołectwo 
otrzyma fundusz w kwocie 18 826 zł.

Jakie plany na  przyszły rok 
ma Moczydlnica Dworska? Fundusz 
sołecki wyniesie tu 17 292,45 zł. 
Z tych pieniędzy zostanie sfinanso-
wany m.in. zakup klińca i doposaże-
nie świetlicy.

W Stobnie najważniejszym zada-
niem będzie remont świetlicy i likwi-
dacja sceny. Sołectwo będzie mieć 
do dyspozycji w 2023 roku łączną 
kwotę 23 902,71 zł.

Mikorzyce otrzymają w ramach 
funduszu sołeckiego 14 331,05 zł 
i całość tej sumy zostanie przezna-
czona na zakup materiałów budow-
lanych.

Zagórzyce będą mieć do dyspozy-
cji 16 287,69 zł. Sołectwo przezna-
czy znaczną większość tej kwoty 
na remont budynku gospodarczego.

Remonty świetlic, 
monitoring i place zabaw
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Jeden z najbogatszych 
przyrodniczo obszarów niżu 
Dolnego Śląska, bujne łęgi 
wiązowe w dolinie Odry, królestwo 
zwierząt i przede wszystkim 
ptaków, których przeszło 
200 gatunków odnajduje tu 
bezpieczne schronienie. To jest 
właśnie Magiczne Śródlesie, czyli 
zielone oblicze Gminy Wołów.

W  tym zakątku Dolnego Śląska 
zlokalizowanych jest sześć 
ostoi Natura 2000, park kra-

jobrazowy, 2 istniejące i kilka pro-
jektowanych rezerwatów przyrody. 
Od lat ściągają tu specjaliści z róż-
nych dziedzin badając bioróżnorod-
ność tego obszaru – tak w kilku sło-
wach opisuje Magiczne Śródlesie 
Grzegorz Bobrowicz, uznany w Polsce 
przyrodnik, fotograf i autor publika-
cji oraz albumów o przyrodzie, który 
jest także ambasadorem tego przed-
sięwzięcia, które zostało objęte hono-
rowym patronatem Dariusza Chmury, 
burmistrza Gminy Wołów.

– Magiczne Śródlesie jest projektem, 
który stanowi zwieńczenie działal-
ności naszego samorządu względem 
ekologii i natury. To ukłon w kie-
runku tego, co nam, ludziom, potra-
fi zaoferować przyroda. Misja Zie-
lony Wołów jest nam bliska od lat. 
Cieszę się, że mieszkańcy oraz osoby 
spoza naszej gminy przekonają się, 
jak wyjątkowe jest otoczenie Wołowa 
i dlaczego warto zwiedzić nasz region 
– mówi burmistrz Dariusz Chmura.

Pierwsze owoce współpracy z Grze-
gorzem Bobrowiczem są już dostępne 
w Internecie. Między innymi na pro-
filu Magicznego Śródlesia na Facebo-
oku oraz oficjalnym profilu naszej 
gminy DD Wołów TV pojawiają się 
regularnie filmy o charakterze edu-
kacyjnym i promocyjnym, w któ-
rych staramy się pokazać najpiękniej-
sze miejsca i zjawiska przyrodnicze 

gminy Wołów. Już na początku 2023 
roku dostępne będą także, a może 
przede wszystkim, publikacje druko-
wane, gdyż naszym celem jest dotar-
cie do jak największego grona miesz-
kańców.

– Poza stroną promocyjną będzie-
my realizować działania o charakte-
rze warsztatowym i krajoznawczym 
– przekonuje Rafał Zając, dyrek-
tor Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wołowie, koordyna-
tor projektu Magiczne Śródlesie. – 
Ważne jest, aby stworzyć wokół tego 
projektu koalicję ludzi oraz organiza-
cji, w tym także szkół, gdyż najistot-
niejsze jest rozpowszechnianie wie-
dzy ekologicznej oraz umożliwienie 
namacalnego poznania Magicznego 
Śródlesia dzięki serii spotkań i warsz-
tatów w trakcie wyjazdów tereno-
wych. Nie da się poznać i zrozu-
mieć przyrody z publikacji czy zdjęć 
– nawet najlepszych fotografów. 

Trzeba być z nią na „ty”, trzeba 
ją poczuć, usłyszeć i dotknąć.

Magiczne Śródlesie jest przedsię-
wzięciem dwuetapowym. Nadcho-
dzący rok wypełnią przede wszystkim 
działania o charakterze edukacyjnym 
i praca z mieszkańcami, a zwłaszcza 
z dziećmi i młodzieżą. W tym samym 
czasie cały czas będą powstawać krót-
kie filmy, które ostatecznie stworzą 
duży materiał poświęcony przyro-
dzie gminy Wołów. Powstaną także 
opracowane ścieżki spacerowe. Za ich 
pomocą chcemy ułatwić poznawanie 
przyrody: wyjątkowych miejsc, zja-
wisk i przedstawicieli fauny i flory 
w konkretnych porach roku. Osta-
tecznie Magiczne Śródlesie ma stać 
się także narzędziem promocyjnym, 
które pozwoli podnieść świadomość 
ekologiczno-przyrodniczą, a także 
zwiększyć rozpoznawalność Magicz-
nego Śródlesia, czyli Gminy Wołów 
na Dolnym Śląsku i dalej w Polsce.

Odkryjmy razem Magiczne Śródlesie
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Różowa inicjatywa 
w Gminie Wołów

Projekt „Babskie sprawy” 
odpowiada na potrzebę edukacji 
społeczności lokalnej, w tym 
również edukację młodzieży 
oraz walki z ubóstwem 
menstruacyjnym. 

W  ramach projektu zorganizo-
wano spotkanie z przedsta-
wicielką z fundacji „Różowa 

Skrzyneczka” z Wrocławia. Spotka-
nie dedykowane było do przedstawi-
cieli szkół, jednostek gminnych oraz 
instytucji w Gminie Wołów, a celem 
było wprowadzenie do tematu akcji 
„Różowych skrzyneczek”, menstruacji, 
itp. W ramach zadania zakupiono 15 
różowych skrzyneczek, które zosta-
ły udostępnione w przestrzeni miasta 
– w szkołach na terenie gminy oraz 

w miejscach użyteczności publicz-
nej. Kolejnym elementem projektu 
są warsztaty edukacyjne z psycholoż-
kami klinicznymi, które zostaną prze-
prowadzone w jednostkach szkolnych 
w Gminie Wołów. Za nami Warsz-
taty w Szkole Podstawowej w Sta-
rym Wołowie, Szkole Podstawowej 
w Warzęgowie oraz Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Wołowie. 

Pomysłodawczynie projektu to: 
Monika Bronowicka, Marta Mosiek 
oraz Anna Stelmarczyk-Matraj. Pro-
jekt „Babskie sprawy” otrzymał dofi-
nansowanie w ramach inicjatywy 
lokalnej z budżetu Gminy Wołów. 

Problem ubóstwa menstruacyjne-
go dotyka co piątą kobietę w naszym 
kraju a spośród 1,9 mld osób menstru-
ujących na świecie, ok. 500 mln nie 
może w pełni dbać o higienę podczas 
okresu. Takie dane płyną z raportu 
opublikowanego przez Kulczyk Foun-
dation. Ponadto aż 42%. kobiet dekla-
ruje, że w ich domu o menstruacji się 
nie rozmawia, a temat jest krępujący 
dla aż 23% badanych. W Polsce pro-
blem ubóstwa menstruacyjnego doty-
ka 15% dziewcząt.

Dla połowy nastolatek pierwsza 
miesiączka to negatywne doświad-
czenie. Tylko połowa nastolatek 
jest do tego przygotowana (rozmo-
wa z matką przed pierwszym okre-
sem). Nastolatki chętnie rozmawia-
ją o miesiączce, ale tylko mała grupa 
nastolatek doświadcza jednoznacz-

nej, pozytywnej emocjonalnej reak-
cji i wsparcia. Brak dostępu do odpo-
wiednich artykułów menstruacyjnych 
oraz stygmatyzujące otoczenie może 
powodować wykluczenie menstru-
acyjne, na które narażone są szcze-
gólnie osoby zamieszkujące tereny 
wiejskie. Brak możliwości dbania 
o zdrowie i higienę menstruacyj-
ną powoduje m.in. skutki psycho-
społeczne – pięto i poczucie wstydu, 
skutki edukacyjne – absencję szkolną 
oraz przymusowe porzucanie nauki 
czy skutki ekonomiczne – ograniczo-
na zdolność do zaangażowania się 
w pracę zawodową.

Dni Dobrego Rocznika za nami

W sali kameralnej Wołowskiego 
Ośrodka Kultury odbyła się 
konferencja podsumowująca 
szereg wydarzeń 
w ramach „Wołowskich Dni 
Dobrego Rocznika”.

P ełnomocnik Burmistrza ds. 
Polityki Senioralnej Euge-
niusz Stańczak po konsulta-

cjach z mieszkańcami postanowił 
stworzyć jeden gminny kalendarz 
wydarzeń, łącząc siły podmiotów 
działających na rzecz naszych miesz-
kańców. Przyjęto nazwę „Wołow-
skich Dni Dobrego Rocznika”. Ofe-
rowane wydarzenia z założenia były 
wielopokoleniowe, przeznaczone dla 
całych rodzin. Obchody były kon-
tynuacją wcześniejszych działań 

związany z seniorami organizowa-
nych przez Gminę Wołów.

W  tym roku po  raz pierwszy 
w obchodach udział wzięli wszyscy 
partnerzy Wołowskiej Karty Seniora. 
Oferty skierowane dla seniorów przed-
stawiane były podczas wykładów, pre-
zentacji i bezpośrednich wizyt w loka-
lach naszych Partnerów. Wołowska 
Karta Seniora to współpraca z pod-
miotami nie tylko świadczącymi usłu-
gi handlowe, ale też pomagającymi 
w utrzymaniu dobrej kondycji, wyglą-
dzie, samopoczuciu czy profilaktyce 
zdrowotnej.

Tegoroczna edycja „Wołowskich 
Dni Dobrego rocznika” odbyła się pod 
patronatem Burmistrza Gminy Wołów 
Dariusza Chmury, a wykonawcami 
byli: Centrum Aktywności Wielopoko-
leniowej, Wołowski Ośrodek Kultury, 

Miejska i Gminna Biblioteka Publicz-
na w Wołowie, Policealne Studium 
Animatorów Kultury z Wrocławia, 
Stowarzyszenia Senioralne z Woło-
wa i Lubiąża, oraz Partnerzy Wołow-
skiej Karty Seniora.

Od października do listopada zor-
ganizowanych zostało 30 wydarzeń 
o bardzo różnym przekroju, w których 
udział wzięło ok. 1 700 osób (senior-
ki, seniorzy, rodzice, przedszkolaki 
uczniowie szkół podstawowych i śred-
nich). Każde wydarzenie promowa-
ne było informacją SMS o jej organi-
zacji do 1 000 seniorek i seniorów. 
Pozwoliło to na łatwiejsze przekazy-
wanie informacji seniorom, którzy nie 
zawsze mają możliwość korzystania 
z Internetu, a wiadomość SMS jest dla 
nich najwygodniejszym źródłem infor-
macji o organizowanych spotkaniach.
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Wspólne dekorowanie miasta
W tym roku zaangażowaliśmy 
naszych najmłodszych 
mieszkańców, by pomogli nam 
upiększyć miasto ozdabiając 
miejskie choinki. Dekoracje 
wprowadziły nas w świąteczny 
nastrój i cieszą oko przechodniów, 
którzy chwalą talent uczniów 
oraz przedszkolaków.

Z  uwagi na konieczność oszczę-
dzania energii elektrycz-
nej przez samorządy, Gmina 

Wołów postanowiła zredukować ilość 
świecących świątecznych dekoracji 
i zastąpić je ekologicznymi, własno-
ręcznie robionymi ozdobami. Z ini-
cjatywy burmistrza Dariusza Chmu-
ry Urząd Miejski w Wołowie zaprosił 
więc do współpracy placówki eduka-
cyjne z terenu naszej gminy do akcji 
dekorowania miasta przed Bożym 
Narodzeniem. Chcieliśmy, by każda 

placówka zaopiekowała się konkretny-
mi drzewkami. Przy udekorowanych 
choinkach zostały postawione tablicz-
ki z życzeniami od naszych żłobków, 
przedszkoli oraz szkół. Tym samym 
dzieci mogły poczuć się zaangażo-
wane w dbanie o wspólną przestrzeń 
i wykazać się swoją pomysłowością. 
Efekt przerósł nasze najśmielsze ocze-
kiwania. W centrum Wołowa zawisły 
bombki, łańcuchy, dzwonki, a kilka 
drzewek zamieniło się w ….krasna-
le. Wszystko z pomocą zdolnej mło-
dzieży i dzieci, pod czujnym okiem 
nauczycieli.

Udekorować miasto pomogły nam: 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie, 
Szkoła Podstawowa w Warzęgowie, 
Przedszkole „Słoneczko”, Przedszko-
le „Chatka Puchatka”, Przedszko-
le „U Babci”, Żłobek „Misie Tuli-
sie”. Wszystkim Wam dziękujemy 
za współpracę!
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Produkcje z rodzimym akcentem
Na platformie Netflix pojawiły 
się niedawno dwie produkcje 
związane z Gminą Wołów.

P ierwszą z nich, a dokładniej 
kilka odcinków omawianego 
serialu wyreżyserował bowiem 

pochodzący z Wołowa Marek Lech-
ki, znany z takich produkcji jak 
„Erratum”, „Moje miasto”, „Inte-
rior” i „Pakt”. „Brokat” jest seria-
lem dramatycznym, który opowiada 

o wydarzeniach z 1976 roku. Jego 
bohaterkami są trzy zdetermino-
wane kobiety próbują radzić sobie 
w obliczu zmian społecznych i poli-
tycznych. Wołowianin odpowiadał 
za reżyserię trzeciego, piątego oraz 
szóstego odcinka. W rolach głównych 
występują tu Magdalena Popławska, 
Wiktoria Filus, Matylda Giegżno.

Druga z produkcji została z kolei 
nakręcona na terenie pocysterskie-
go zespołu klasztornego w Lubią-
żu. Na platformie Netflix od końca 

października można zobaczyć film 
Bartosza M. Kowalskiego i Mierli 
Zaradkiewicz, twórcy „W lesie dziś 
nie zaśnie nikt” o tytule „Ostatnia 
Wieczerza”. Film opowiada o wyda-
rzeniach z 1987 roku. Milicjant pro-
wadzący śledztwo w sprawie tajem-
niczych przypadków zaginięcia 
infiltruje odległy klasztor i odkry-
wa mroczną prawdę o duchownych. 
W rolach głównych wystąpili: Piotr 
Żurawski, Olaf Lubaszenko, Sebastian 
Stankiewicz

Nagrodzeni nauczyciele
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
w sali sesyjnej wołowskiego 
ratusza w październiku 
zostały wręczone Nagrody 
Burmistrza Gminy Wołów.

W tym roku nagrody otrzymali:

S zkoła Podstawowa nr 1 w Woło-
wie: Urszula Wojtyło, Halina 
Szyndlar, Joanna Augustyno-

wicz, Bogumiła Broda,
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Woło-
wie: Małgorzata Grzeczkowicz-Man-
dat, Katarzyna Szymańska, Anna 
Beryzewska,
• Szkoła Podstawowa w Starym 
Wołowie: Magdalena Drzazga, Moni-
ka Bocheńska,
• Szkoła Podstawowa w Warzęgo-
wie: Beata Gryga, Joanna Michnow-
ska-Skuła,

• Zespół Szkół Publicznych w Lubią-
żu: Adam Zdobylak, Krystyna Dżumyk
• Przedszkole „Chatka Puchatka” 
w Wołowie: Beata Furtak, Magdale-
na Adamczyk,

• Przedszkole „Słoneczko” w Woło-
wie: Elżbieta Maceluch, Edyta 
Lizak.

Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym!

Aktywnie i wesoło

Dom Pomocy Społecznej 
w Mojęcicach nie może 
narzekać na brak zajęć.

P odopieczni zaangażowali się 
w przygotowania do Bożego 
Narodzenia, piekąc pierniczki 

i przygotowując zakwas z buraków. 
Oprócz tego mieszkańcy wykonali 
na zajęciach terapeutycznych głowę 

św. Mikołaja, bombki z bibuły, które 
ozdobiły dom. Z kolei 11 grudnia pod-
opiecznych odwiedziła grupa miło-
śników morsowania z Wołowa „Wie-
loryby”, która wręczyła upominek 
w postaci wyciskarki do przygotowy-
wania zdrowych soków. Mieszkań-
cy Domu Pomocy Społecznej zawsze 
cieszą się z odwiedzin i możliwo-
ści porozmawiania na różne cieka-
we tematy.

Wigilia u emerytów
Przedświąteczny czas 
to okazja do zorganizowania 
spotkań opłatkowych. Nie 
inaczej było w przypadku 
wołowskiego związku 
emerytów i rencistów, dla 
których jest to już tradycja.

14  grudnia w siedzibie Pol-
skiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwali-

dów w Wołowie odbyło się spotkanie 
opłatkowe, na którym gościł Bur-
mistrz Gminy Wołów Dariusz 
Chmura, zastępca burmistrza Jan 
Janas oraz Pełnomocnik Burmistrza 

do spraw Polityki Senioralnej Euge-
niusz Stańczak. Prezes PZERII powi-
tał zaproszonych gości. Po krótkim 
przemówieniu seniorzy połamali się 
opłatkiem i usiedli wspólnie do wigi-
lijnego stołu. Wszystkie tradycyjne 
potrawy członkowie związku przy-
gotowali sami.
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Benefis Aleksandra 
Tkaczyka

Za nami benefis Aleksandra 
Tkaczyka w ramach cyklu 
„Zwykli Niezwykli”.

A leksander Tkaczyk to nauczy-
ciel muzyki z 45-letnim sta-
żem i dyrektor szkoły z 22-let-

nim stażem, a oprócz tego właściciel 
270 akordeonów i 162 aparatów 
fotograficznych. Prowadził również 

chór, orkiestrę i koła zaintereso-
wań. W Wołowskim Ośrodku Kultu-
ry mogliśmy posłuchać o jego życiu 
i pasjach. 

W platformie Spotify można wysłu-
chać rozmowy z Aleksandrem Tkaczy-
kiem, w ramach BAZAr – Kulturalne-
go Targowiska Wspomnień, które jest 
archiwum mówionym Wołowa. Link 
do rozmowy można znaleźć na profi-
lu BAZAr na Facebooku.

Bezpieczny Przedszkolak

Wołek – czyli gminna maskotka, rozpoczął 
akcję „Bezpieczny Przedszkolak”.

M aluchy z terenu naszej gminy 
będą otrzymywać odbla-
ski, które będzie można 

zamontować jako zawieszka. 
Nasz wysłannik odwiedził Żłobek 

Misie Tulisie w Wołowie. Teraz, 
po krótkiej przerwie spowodowa-
nej okresem chorobowym, wraca-
my do kolejnych wizyt u przed-
szkolaków!

Betlejemskie Światło Pokoju 
po raz kolejny dotarło do Urzędu 
Miejskiego w Wołowie. Harcerze 
z ZHP Wołów przekazali je na ręce 
burmistrza Dariusza Chmury oraz 
sekretarz Anny Brodziak – Cisak.

T egorocznemu przekazaniu świa-
tełka towarzyszy hasło „Świa-
tło dla Ciebie”. Betlejemskie 

Światło Pokoju jest symbolem ciepła, 
miłości, pokoju i nadziei – tradycyj-
nie stawiane jest na wigilijnym stole. 
Za pośrednictwem harcerzy światło 
dociera do mieszkańców miast i wsi.

Światło Pokoju w ratuszu

Patriotyczny Wołów

Po raz kolejny 11 listopada 
obchodziliśmy Narodowe Święto 
Niepodległości w Wołowie. 
Cieszymy się, że młodzież 
i mieszkańcy chętnie zaangażowali 
się w organizację uroczystości 
i przeszli z nami w uroczystym 
pochodzie ulicami miasta.

W szystkich nas łączy pamięć 
o historii i poszanowaniu 
wolności – mówił podczas 

swojego wystąpienia Dariusz Chmu-
ra, burmistrz Gminy Wołów. Święto 
to jest szczególnie ważne w kontek-
ście toczącej się wojny na Ukrainie, 
kiedy jesteśmy świadkami walki 

tego państwa o wolność i zachowa-
nie autonomii.

Po  uroczystej mszy świętej 
w kościele p.w. św. Wawrzyńca 
wspólnie z orkiestrą Hanys Band i żoł-
nierzami z 10. Wrocławskiego Pułku 
Dowodzenia braliśmy udział w prze-
marszu pod Pomnik Bohaterów Woj-
ska Polskiego. Po uroczystości został 
zorganizowany pochód ulicami mia-
sta, a całość obchodów zakończyła 
się akademią w Wołowskim Ośrodku 
Kultury, zorganizowaną przez Szko-
łę Podstawową nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Wołowie, Liceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaja Koperni-
ka w Wołowie oraz Zespół Ludowy 
„Mojęcice”. W naszych obchodach 
udział wzięła posłanka Mirosława Sta-
chowiak – Różecka oraz radny Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskiego Sta-
nisław Huskowski.

W tym roku w organizację tego 
ważnego wydarzenia zaangażowa-
ła się także Harcerska Organizacja 
Wychowawczo – Patriotyczna „Cicho-
ciemni”, Związek Harcerstwa Pol-
skiego w Wołowie i Ochotnicza Straż 
Pożarna w Krzydlinie Małej.

https://www.facebook.com/wokwolow/?__cft__%5b0%5d=AZXZtMaLaalla4Oqs2acYblKGEJFIOzB3RpjxlZMA9fp7UU0Nh0b53U1pQyC14YIHt2Tdva0_9xWd2px4_r01KaJDdd7NT3H99pt6itMDNp9sPXH-418rZ4f1TYT0C7uOPc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/wokwolow/?__cft__%5b0%5d=AZXZtMaLaalla4Oqs2acYblKGEJFIOzB3RpjxlZMA9fp7UU0Nh0b53U1pQyC14YIHt2Tdva0_9xWd2px4_r01KaJDdd7NT3H99pt6itMDNp9sPXH-418rZ4f1TYT0C7uOPc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zlobek.wolow.misietulisie?__cft__%5b0%5d=AZXnN-L2UQls8z1Cf8eNND_bUjQCS0FCjwHWvNJbEb649WE61iUIKkL5DAHpzlovlxZCfhbLoIYspmktn5GjkHxTQzYm0eYgBjTkYw2bfa_mrMIMev4sE6MTfuduwKtDyDLcmdcyIxRD28M6ZXXvNO3t-5bsfc6oByJ-J3V-zabseZ764PE4xrmGdeyq88MVXyA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/zlobek.wolow.misietulisie?__cft__%5b0%5d=AZXnN-L2UQls8z1Cf8eNND_bUjQCS0FCjwHWvNJbEb649WE61iUIKkL5DAHpzlovlxZCfhbLoIYspmktn5GjkHxTQzYm0eYgBjTkYw2bfa_mrMIMev4sE6MTfuduwKtDyDLcmdcyIxRD28M6ZXXvNO3t-5bsfc6oByJ-J3V-zabseZ764PE4xrmGdeyq88MVXyA&__tn__=-%5dK-R
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Publikujemy kolejne 42 nazwiska 
stypendystów Burmistrza 
Gminy Wołów. To zdolni 
i pracowici uczniowie, którzy 
swoją ciężką pracą i sukcesami 
wyróżniają się na tle pozostałych 
rówieśników. Gratulujemy 
stypendystom, ich rodzinom, 
nauczycielom i trenerom!

P od koniec października w sali 
widowiskowej Wołowskiego 
Ośrodka Kultury została zor-

ganizowana uroczysta gala, podczas 
której oprócz samych uczniów i ich 
rodzin udział wziął wiceburmistrz 
Jan Janas, Ryszard Lech – radny Sej-
miku Województwa Dolnośląskie-
go, Jan Tomków – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Wołowie oraz 
Marta Mosiek – przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
i Robert Stępień, radny Rady Miej-
skiej w Wołowie.

Stypendium przyznawane jest przez 
Burmistrza Gminy Wołów w 3 katego-
riach: za wyniki w nauce, za szczegól-
ne osiągnięcia sportowe i szczególne 
osiągnięcia artystyczne. Przysługuje 
uczniom szkół podstawowych i ponad-
podstawowych mających siedzibę 
na terenie Gminy Wołów – bez wzglę-
du na miejsce zamieszkania ucznia.

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

Każdy uczeń spełniający kryteria 
przyznania stypendium może otrzy-
mać za okres jednego półrocza szkol-
nego wyłącznie jedno stypendium, 
bez względu na liczbę osiągnięć 
i wniosków.

Szczegółowe kryteria przyznawa-
nia stypendiów określa Regulamin 
stanowiący załącznik do Uchwały 
nr XLIV/337/2021 Rady Miejskiej 
w Wołowie w sprawie uchwalenia 

Regulaminu przyznawania stypen-
dium dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów uczęszczających do szkół 
podstawowych i ponadpodstawo-
wych mających siedzibę na terenie 
Gminy Wołów.

Kandydatów do stypendium mogą 
zgłaszać: dyrektorzy szkół, dyrekto-
rzy instytucji, placówek kultural-
nych i sportowych, prezesi klubów 
sportowych oraz organizacji poza-
rządowych, rodzice lub opiekunowie 
prawni uczniów. Miejsce składania 
wniosków: Urząd Miejski w Woło-
wie, Biuro Obsługi Klienta (w godzi-
nach pracy urzędu).

Stypendyści Burmistrza Gminy Wołów

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. do dnia 10 września - stypendium za drugie półrocze poprzedniego 
roku szkolnego, 
2. do dnia 10 lutego - stypendium za pierwsze półrocze bieżącego roku 
szkolnego, 
3. do dnia 10 lipca – stypendium za drugie półrocze 
bieżącego roku szkolnego w przypadku uczniów klas ósmych 
i uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

• UCZNIOWIE:

Stypendia naukowe:
1. Michał Rzeźniczek – Niepubliczne 
Liceum Ogólnokształcące

2. Zuzanna Droszcz – Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Wołowie

3. Ignacy Kulka – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

4. Kacper Sławiński – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

Stypendia sportowe:
1. Maja Kuchta - Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Orląt 
Lwowskich w Wołowie

2. Ryszard Wróbel – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

3. Anna Ulatowska – Szkoła 
Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Starym Wołowie

4. Alicja Kaczan – Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Wołowie

5. Tomasz Salasa – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

6. Olimpia Nowak - Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Wołowie

7. Maja Poprawska - Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Wołowie

8. Zofia Hołodniuk - Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Orląt 
Lwowskich w Wołowie

9. Filip Nowak - Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Wołowie

10. Liliana Kołtun - Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Wołowie

11. Nikola Bochenek - Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Orląt 
Lwowskich w Wołowie

12. Mateusz Terlikowski - 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Orląt Lwowskich w Wołowie

13. Jessica Pabisiak - Szkoła 
Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Starym Wołowie

14. Sara Lewkowicz – 
Niepubliczne Liceum 
Ogólnokształcące w Wołowie

15. Bartosz Kuska - 
Niepubliczne Liceum 
Ogólnokształcące w Wołowie

16. Livia Skawińska - Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

17. Marcel Nowak - 
Niepubliczne Liceum 
Ogólnokształcące w Wołowie

18. Oliwier Jakubczyk 
- Niepubliczne Liceum 
Ogólnokształcące w Wołowie

19. Liliana Ottlik - Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

20. Szymon Sinkowski - Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Wołowie

• ABSOLWENCI:

 Stypendia naukowe
1. Laura Gomułka - Technikum im. 
Tadeusza Kościuszki w Wołowie 

2. Karolina Musiałowska - 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Orląt Lwowskich w Wołowie

3. Karolina Krystyniak – 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Powstańców Śląskich w Wołowie

4. Maja Wasilewska - Technikum im. 
Tadeusza Kościuszki w Wołowie 

5. Paweł Ostrowski – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

Stypendia sportowe: 
1. Kevin Pabisiak – Szkoła 
Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Starym Wołowie

2. Wiktor Ulatowski – Szkoła 
Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Starym Wołowie

3. Jakub Staszczyk – Szkoła 
Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Starym Wołowie

4. Romana Ross – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

5. Nikola Skawińska – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

6. Jakub Paluch – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

7. Oskar Nieckarz – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

8. Jakub Kwiatkowski – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Wołowie

9. Oskar Łużny – Zespół Szkół 
Zawodowych w Wołowie

10. Kiara Kołtun – Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Wołowie

11. Kinga Bronowicka – 
Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Lubiążu 

12. Dawid Nowak – 
Niepubliczne Liceum 
Ogólnokształcące w Wołowie

13. Aleksandra Rogos – Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Wołowie

Nazwiska nagrodzonych

W tej edycji przyznanych stypendiów mamy aż 42 nazwiska zdolnych i pracowitych 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich absolwentów.
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Mała książka – wielki człowiek

Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wołowie bierze udział 
w projekcie dla przedszkolaków 
„Mała książka – wielki człowiek”. 
Ta kampania społeczna 
zorganizowana jest przez Instytut 
Książki, a my po raz kolejny 
jesteśmy jej realizatorami.

Udział w projekcie  
jest bardzo prosty!

1. Odwiedź z dzieckiem naszą biblio-
tekę – Dział dla Dzieci i Młodzieży lub 
jedną z fili.
2. Poinformuj bibliotekarza, że chce-
cie przystąpić do projektu MAŁA 
KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK.
3. Zapisz dziecko do biblioteki, wypo-
życzcie książkę i odbierzcie Wypraw-
kę Czytelniczą, a w niej książkę 
„Pierwsze czytanki dla...” lub „Krasnal 
w Krzywej czapce”oraz Kartę Małe-
go Czytelnika, do której Twoje dziec-
ko będzie zbierało naklejki – jedną 
za każdą wizytę zakończoną wypoży-
czeniem książki z księgozbioru dzie-
cięcego.
4. Przeczytajcie wspólnie wypożyczo-
ną książkę.
5. Oddajcie książkę do biblioteki 
w terminie i wypożyczcie kolejne. 
Pamiętaj o zabraniu Karty Małego 
Czytelnika i pozwól maluchowi przy-
kleić na nią naklejkę. Po uzbieraniu 
10 naklejek Twoje dziecko otrzyma 
imienny dyplom. To potwierdzenie 
nie tylko jego aktywności czytelni-
czej, ale także Waszych wspólnych 
przygód z książką.
6. W projekcie mogą wziąć dzieci 
w wieku 3–6 lat.
7. Szczegółowych informacji udziela 
moderator akcji w naszej bibliotece – 
Pani Renata Rzeźniczek.

Zapraszamy do Wypożyczalni dla 
Dzieci i Młodzieży w Wołowie oraz 
do naszych filii.

Ogólnopolska inauguracja akcji 
„Mała Książka – Wielki Człowiek” 
w edycji 2022/2023 nastąpiła 25 paź-
dziernika 2022 roku. Już 27 paździer-
nika na Facebooku Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Wołowie 
ukazała się informacja, że jesteśmy 
jej realizatorami. Z promocją tej akcji 
wyruszyliśmy do wołowskich przed-
szkoli. I tak 3 listopada odwiedziliśmy 
Przedszkole „Słoneczko” w Wołowie. 
Pierwszą była grupa „Liski”. Wizy-
ta pracownika biblioteki była dużym 

wydarzeniem. Dzieci dowiedziały 
się o działalności biblioteki w mie-
ście i o możliwości korzystania z jej 
zasobów. Zachętą do odwiedzenia 
biblioteki stała się promocja pro-
jektu „Mała Książka – Wielki Czło-
wiek”. Omówiono zasady udziału 
w akcji wraz z demonstracją gadże-
tów promocyjnych. W ramach głośne-
go czytania dzieci wysłuchały jednego 
z opowiadań zamieszczonego w książ-
ce pt. „Krasnal w krzywej czapce”, 
która znajduje się w Wyprawce Czy-
telniczej. 7 listopada o projekcie 
dowiedziały się dzieci z Przedszkola 
„Chatka Puchatka” w Wołowie. Prze-
sympatyczne dzieci z grupy „Mrów-
ki” i „Żuczki” z entuzjazmem przyjęły 
wiadomość o projekcie i zadeklaro-
wały w nim swój udział. Podobnie, 
jak dzieci z Przedszkola „Słoneczko”, 
wzięły udział w czytaniu opowiadania 
i dyskusji nad jego treścią. 14 listopa-
da dotarliśmy do wołowskiego Przed-
szkola „U Babci”. Tu podobnie spotka-
liśmy się z dużym zainteresowaniem 
akcją promującą czytanie. Bardzo 
dziękujemy Dyrektorom za umoż-
liwienie odwiedzenia ich placówek 
przedszkolnych w celu promowania 
czytelnictwa. W najbliższym czasie 
bardzo chętnie spotkamy się z pozo-
stałymi jednostkami przedszkolnymi 
działającymi na terenie naszej Gminy. 
Będzie również okazja do rewizyty.

Nasza akcja trwa. W międzyczasie 
urosło nam grono stałych czytelników, 
którzy zakończyli udział w jednym 
projekcie i biorą udział w następnym. 
Zadowolenie uczestników i rodziców, 
którzy widzą jak ich pociechy się roz-
wijają jest dla nas motorem do dzia-
łania.

Obecna edycja projektu „Mała 
Książka – Wielki Człowiek” spotkała 
się z dużym zainteresowaniem dzieci. 
Kolejny krok należy do Was – Rodzi-
ce. Dziecko nie musi umieć czytać, 
aby zapisać je do biblioteki. Dziś już 
wiemy, jak duży wpływ na rozwój 
najmłodszych ma wspólne czytanie 
z mamą, tatą czy innym najbliższym. 
Istotną inwestycją w rozwój dziecka 
jest więc zapisanie go do biblioteki.

Do zobaczenia w bibliotece.

• Każde dziecko, niezależnie 
od wieku może zostać czytelnikiem 
i rozpocząć przygodę z książką. 
Dziecko nie musi umieć czytać, 
żeby zapisać je do biblioteki.

• MiGBP

Gmina Wołów stawia na sport!

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Wołowie, dzięki współpracy 
z Gminą Wołów, Gminną Komisją

R ozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz pozostałych jed-
nostek gminnych w Wołowie, 

był organizatorem oraz współorga-
nizatorem wielu wydarzeń i imprez 
sportowych w 2022 roku.

Do najważniejszych imprez tego 
roku należą: Mistrzostwa Dolne-
go Śląska Młodzieży OHP w Teni-
sie Stołowym 2022, VIII Bieg Flagi 
Narodowej, Dzień Dziecka Na Spor-
towo, Program „Bezpłatnych Ponie-
działków” na Basenie Miejskim dla 
dzieci z terenu Gminy Wołów, Z Lek-
koatletyką Po Zdrowie, Letnia Olim-
piada Dobrego Rocznika, Grand Prix 
w Piłkę Siatkową, Sportowe Zakończe-
nie Lata, Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Młodzieży OHP w Lekkiej Atletyce,

Jesień z Kulturą 
Fizyczną oraz Sportowe 
Podsumowanie Roku 
2022.

W tym roku Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Wołowie wspierał liczne przed-
sięwzięcia sportowe na terenie Gminy 
Wołów, w postaci udostępniania wła-
snych obiektów sportowych, darmo-
wego wypożyczania sprzętów, jak 
i przekazywania licznych nagród 
na wydarzeniach takich jak, m.in.: 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Karate 
Kyokushin Karate Kid, Międzynarodo-
wy Turniej Zapaśniczy o Puchar Bur-
mistrza Gminy Wołów, Bieg w Natu-
rze, Międzynarodowe Mistrzostwa 
Karate & Kick Boxing o Puchar Burmi-
strza Gminy Wołów, Turniej Futsalu 
– Wołów Cup – o Puchar Burmistrza

Gminy Wołów, Puchar Dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Woło-
wie (organizowany przez Polski Zwią-
zek Wędkarski – Koło 25 w Wołowie), 
Spotkanie z Seniorem i Pieczonym 
Ziemniakiem oraz wiele innych.

Sekcje sportowe

W ramach działalności Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji prowadzone są sekcje 
sportowe ogólnorozwojowe z elemen-
tami Lekkiej Atletyki, zajęcia ze wspi-
naczki oraz piłka siatkowej USG OSiR 
Wołów. Harmonogramy obiektów 
sportowych w Wołowie, jak co roku, 
są zapełnione zajęciami lokalnych klu-
bów i sekcji sportowych reprezentują-
cych takie dziedziny sportu jak, wspi-
naczka, piłka siatkowa, piłka nożna, 
tenis ziemny, sztuki walki, tenis stoło-
wy, aerobik, Niezwykle ważne w pro-
mowaniu sportu są lokalne stowarzy-
szenia i kluby sportowe. Dlatego co 
roku Gmina Wołów zwiększa pulę 

środków finansowych przekazywanych 
w ramach konkursu ofert na realiza-
cję zadań publicznych Gminy Wołów 
w zakresie wsparcia i upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu. W 2022 
roku była to kwota 1 054 264 zł. Dzię-
ki tym środkom

finansowym, szczególnym zaangażo-
waniu trenerów klubów, stowarzyszeń 
sportowych oraz determinacji sportow-
ców, nasze miasto oraz gmina promo-
wana jest na wielu zawodach ogólno-
polskich i międzynarodowych.

Wszelkie wydarzenia oraz zawody 
sportowe organizowane są w ramach 
projektu „Aktywny Wołów”, który już 
od dwóch lat cieszy się wielką popu-
larnością wśród naszych mieszkańców.
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Luty rozpoczęliśmy Gminnymi 
Półkoloniami Zimowymi. Ponad 
stu uczestników półkolonii brało 
udział w różnorodnych zajęciach 
sportowych i kreatywnych. 
Były także seanse filmowe, 
spektakl teatralny i bal 
karnawałowy z ciekawymi 
i barwnymi przebraniami 
naszych uczestników.

W iosną najmłodsi mieszkań-
cy naszego miasta i okolic 
bawili się na koncercie Cezi-

ka, którego kultowe przeboje z Nut-
kosfery śpiewali wszyscy – rodzice 
i dzieci! W marcu na naszej scenie 
gościliśmy również zespół Vasame, 
który zaprezentował publiczności 
nastrojowe pieśni w południowym 
klimacie.

W ramach program Kierunek Kul-
tura odwiedziliśmy m.in. wrocław-
skie muzeum filmu MovieGate oraz 
na wystawę dzieł Van Gogha.

Po dwóch latach przerwy, zorga-
nizowaliśmy największe wydarze-
nie naszego miasta, czyli DNI WOŁO-
WA. Impreza odbyła się w nowym 
miejscu – na dawnym parkingu PKS 
przy murach miejskich. Zagrali dla 
nas: Sławomir, Smolasty, Paulla, 
Tomasz Karolak i Pączki w Tłusz-
czu, Nowator, Apokalipsa i Marcus 
Arent. W ramach alternatywnych Dni 
Wołowa w pubie Nowa Forma zagrał 
zespół Ove.

Wakacje to czas słońca i dobrej 
zabawy, a więc i Letnich Półkolonii 
Gminnych! Niespełna trzystu uczest-
ników brało udział w pięciu turnu-
sach pełnych warsztatów rozwojo-
wych, artystycznych i sportowych, 
zabaw na miejskim basenie, całodnio-
wych wycieczek oraz spektakli i sean-
sów filmowych.

W  ramach projektu Aktywny 
Wołów w każdą niedziele lipca odby-
wały się atrakcje dla rodzin: sporto-
we, teatralne, warsztaty rozwijające 
oraz eksperymenty dla dzieci. W piąt-
ki mieszkańcy bawili się na kon-
certach plenerowych, a wakacyjne 
poniedziałki to czas animacji dla naj-
młodszych na terenie basenu miej-
skiego w Wołowie.

W sierpniu mieszkańcy mogli sko-
rzystać z atrakcji Osiedlowego Domu 
Kultury, który w tym roku gościł 
w parku „Gancarz”, placu zabaw przy 
ul. Kolejowej i placu zabaw przy ul. 
Komuny Paryskiej w Wołowie.

Sezon letni zakończyliśmy Gmin-
nymi Dożynkami, które w tym roku 
obchodziliśmy w parku Wołowskie-
go Ośrodka Kultury. Piękne, okaza-
łe wieńce przygotowane przez Sołec-
twa, uroczysta Msza Święta, wesoły 
Turniej Sołtysów oraz występ zespo-
łu Ludowego Mojęcice i gwiazdy wie-
czoru Pawła Stasiaka z zespołem Papa 
D – to wszystko złożyło się na niezwy-
kle udane wydarzenie, które z pew-
nością będziemy długo wspominać.

We wrześniu sala widowiskowa 
WOK-u pękała w szwach za sprawą 
występu Wiolki Walaszczyk, która 
swoim najnowszym programem 
„Gąski gąski do domu” pokazała, jak 
można się bawić podczas dobrego 
stand-up’u!

Październik rozpoczęliśmy wido-
wiskowym spektaklem teatralnym 

„Odjechana Farsa” z Piotrem Szwe-
desem i Moniką Mazur w rolach głów-
nych. Wydarzenie zgromadziło liczną 
publiczność, a spektakl zakończyły 
gromkie brawa.

W jesienne niedzielne popołudnia 
odbyły się w kościele św. Wawrzyń-
ca w Wołowie koncerty w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej Cantus Organi. 

Tegoroczny program obejmował 
występy Szymona Jarzyny, Artura 
Plinty, Jakuba Plewy, Duo Chałupka: 
Jagoda Krzemińska oraz Przemysław 
Chałupka, Aleksandry Gawrońskiej, 

Justyny Bujak, Jana Mroczka, Justy-
ny Kopiszka, Michała Botora oraz 
Piotra Gromek. Koncerty prowadzi-
li Jacek Woleński i Damian Chró-
ściński.

Grudzień to czas Jarmarku Bożo-
narodzeniowego, który w tym roku 
odbędzie się w parku WOK-u i został 
rozszerzony o dodatkowe atrakcje dla 
osób starszych i młodszych. Zaplano-
wane są bezpłatne warsztaty dla dzie-
ci, kącik malucha, kuchnia społecz-
na i inne świąteczne niespodzianki.

Minął kolejny rok, w którym reali-
zowaliśmy wiele planów i arty-
stycznych marzeń, podjęliśmy sze-
reg cennych inicjatyw. Dziękujemy 
wszystkim, że byliście z nami.

Nie zwalniamy, jednak tempa i już 
15 stycznia 2023 roku zaprasza-
my na Koncert Świąteczny kolęd, 
pastorałek i piosenek o tematyce 
świątecznej w wykonaniu Urszuli 
Makosz oraz Sergiusza Orłowskiego 
z towarzyszeniem muzyków Piwni-
cy Pod Baranami. Niedługo ruszy-
my do Was z ofertą pełną atrakcji 
i nowych wydarzeń.

• Wołowski Ośrodek Kultury

Rok pełen Kultury 
przez duże K!
Spektakle teatralne, koncerty plenerowe, półkolonie, wernisaże,  
wycieczki, sekcje artystyczne, warsztaty kreatywne.  
Tak wyglądał rok 2022 w Wołowskim Ośrodku Kultury! 
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Świąteczne ozdoby 
i przetwory

Wołowski Jarmark 
Bożonarodzeniowy stał się naszą 
lokalną tradycją. W tym roku 
odbył się w parku Wołowskiego 
Ośrodka Kultury i został 
połączony z serią warsztatów 
dla dzieci oraz występami.

N a Jarmarku zaprezentowali 
się m.in. rzemieślnicy, ręko-
dzielnicy, lokalni artyści, 

sołectwa, koła gospodyń wiejskich, 
wspólnota ekumeniczna oraz placów-
ka szkolno-wychowawcza. Wystaw-
cy przygotowali m.in. własnoręczne 
ozdoby i przetwory. Każdy uczestnik 
mógł zaopatrzyć się również w cie-
płe akcesoria i wypieki. To już kolej-
na edycja jarmarku, jednak pierwszy 
raz został on zorganizowany w takiej 
lokalizacji. Stoiska zostały rozstawio-
ne w parku, natomiast warsztaty dla 
dzieci odbywały się w sali widowi-
skowej Wołowskiego Ośrodka Kultu-
ry. Jarmarkowi towarzyszyły występy 
przedszkolaków w ramach koncertu 
kolęd. Istotnym elementem była także 
akcja społeczna „Trochę ciepła”, dzię-
ki której wszystkie osoby potrzebujące 
oraz dotknięte problemem bezdomno-
ści i ubóstwa mogły skorzystać z dar-
mowego gorącego posiłku. 




