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Drodzy Mieszkańcy Gminy Wolanów,
Za nami dwa lata
kadencji
2018–2023.
Funkcję Wójta Gminy
Wolanów
objęłam
w dniu 19 listopada
2018 r. I od tej chwili wraz z Radą Gminy
Wolanów,
Sołtysami
i Urzędem nie ustajemy w ciężkiej pracy by
Mieszkańcom Naszej
Gminy żyło się lepiej.
W te dwa lata 2019–
–2020 przeznaczyliśmy
na inwestycje ponad
13 mln zł, z których
7,5 mln zł pozyskaliśmy
z bezzwrotnych źródeł, głównie z programów rządowych.
Każdego dnia podejmujemy szereg działań zorientowanych na każdą grupę wiekową Naszych Mieszkańców oraz każdą dziedzinę życia Naszej Wspólnoty.
W trosce o bezpieczeństwo Dzieci w drodze do szkoły
uruchomiliśmy powszechny, bezpłatny dowóz dzieci do
szkół i przedszkoli na terenie gminy. W celu zapewnienia Dzieciom opieki do czasu powrotu rodziców z pracy
w każdej szkole uruchomiliśmy świetlice, w których dzieci mogą przebywać przed i po lekcjach. Dbając o rozwój
intelektualny i fizyczny Najmłodszych Mieszkańców rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy bazę oświatową, wyposażając kolejne szkoły w piękne, nowoczesne sale sportowe w Mniszku i Sławnie oraz pracownie przedmiotowe
we wszystkich szkołach. Dbamy także o proekologiczne
źródła ciepła dla szkół. Przeprowadziliśmy termomodernizację szkół w Wolanowie, w Sławnie i w Bieniędzicach. Szkoły w Sławnie i Bieniędzicach są już ogrzewane
gazem. W Sławnie gaz z sieci podciągnęliśmy do budynków szkoły i przedszkola. Placówki w Wolanowie mamy
nadzieję zasilić z projektowanej obecnie sieci.
W staraniach o gaz dla Mieszkańców z pomocą Parlamentarzystów udało nam się skłonić Polską Spółkę Gazownictwa do budowy około 15 km gazociągu na terenie
Naszej Gminy. Obecnie inwestycja jest na etapie projektowania i zbierania zgód Mieszkańców na przejście sieci
gazowej przez ich nieruchomości. Zgody Mieszkańców
przesądzą o tym czy gazociąg powstanie, bowiem są
warunkiem otrzymania pozwolenia na budowę. Projektowany gazociąg ma przebiegać od Sławna wzdłuż drogi krajowej aż do Wawrzyszowa, a po drodze do szkoły
w Wolanowie. Planowany czas zakończenia inwestycji
przewidziano na październik 2022 r.
W trosce o bezpieczny powrót Mieszkańców z pracy
po drugiej zmianie Gmina wykupuje u przewoźnika dodatkowy kurs linii „W” w dni robocze po godz. 22.
Aby zapewnić Mieszkańcom lepszy dostęp do Urzędu
Gminy wydłużyliśmy godziny pracy Urzędu w poniedziałki do 16.30.
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Dbając o bezpieczeństwo na gminnych drogach
stale remontujemy nawierzchnię dróg i poboczy oraz
udrażniamy rowy przydrożne, budujemy drogi o nowej
nawierzchni asfaltowej, a tam gdzie nie jest to możliwe
z przyczyn formalno-prawnych budujemy z destruktu
asfaltowego. Wybudowaliśmy około 6 km nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz zmodernizowaliśmy wiele odcinków starego oświetlenia. Zabezpieczyliśmy balustradami najbardziej niebezpieczne miejsca
na drogach, zamontowaliśmy progi zwalniające w kilku
miejscowościach, których Mieszkańcy od lat zabiegali
o montaż progów.
W trosce o Seniorów uruchomiliśmy od stycznia 2020 r.
pierwszy w Naszej Gminie Klub Seniora w Chruślicach.
Dbając o miejsca spotkań i rekreacji dla Mieszkańców przeprowadziliśmy remonty świetlic w Mniszku,
Jarosławicach, Młodocinie Większym i Garnie. W Walinach na prośbę Mieszkańców odkupiliśmy od GS dawny
Klub Rolnika. W Wolanowie w 2020 r. rozpoczęliśmy przebudowę nieczynnego od ponad 20 lat budynku dawnego GOK. Place zabaw i miejsca przeznaczone na rekreację doposażyliśmy w nowe urządzenia.
Dbając, aby nie zabrakło Mieszkańcom wody stale
inwestujemy w rozbudowę sieci wodociągowej, tak aby
z jednej strony zapewnić jakość i ciągłość dostaw, a z drugiej doprowadzić wodę do nowopowstającej zabudowy
domów jednorodzinnych. Wybudowaliśmy również odcinek sieci kanalizacyjnej w Strzałkowie. Projektujemy
również kanalizację od Radomia, obecnie dla miejscowości Ślepowron.
Nie zapominamy również o kulturze – do czasu pandemii we współpracy z Gminnym Centrum Kultury zorganizowaliśmy wiele koncertów i spotkań upamiętniających wydarzenia historyczne, a także spotkań i pikników
dla Całych Rodzin. Szczególnie ciepłymi były Wigilia
pod Gwiazdami czy jubileusze Par Małżeńskich z 50-letnim i dłuższym stażem. Wydarzeniem na skalę ogólnopolską zorganizowanym przez Gminę Wolanów był
Wolanow Food Festival impreza pod patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się w Wolanowie 15 września 2019 r. i zgromadziła ponad 2 tysiące odwiedzających.
Inwestujemy również w bezpieczeństwo i ochronę
przeciwpożarową Mieszkańców. Po 7 latach przywróciliśmy Posterunek Policji w Wolanowie. Doposażyliśmy
wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
w sprzęt ratunkowo-gaśniczy. No i w minionym roku
pierwszy raz w historii Gminy Wolanów dla OSP zakupiliśmy nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.
Moi Drodzy, wiele pracy wciąż przed nami, ale zanim o wyzwaniach to w dalszej części chcę się z Wami
podzielić radością i satysfakcją płynącą z dotychczas zrealizowanych inwestycji.

Najważniejsze inwestycje w Gminie Wolanów
w latach 2019–2020
Oświata i wychowanie

W sierpniu 2019 r. zakończyliśmy rozbudowę szkoły
w Mniszku. Realizację tego zadania rozłożona była na
dwa lata 2018–2019, z czego na 2019 rok zaplanowano
i wydatkowano kwotę 1 610 864,22 zł. Zadanie obejmowało rozbudowę budynku PSP w Mniszku o 2 sale
lekcyjne i salę gimnastyczną. Łączna wartość zadania
wyniosła 2 524 000 zł. Na dofinansowanie kosztów budowy sali gimnastycznej pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokości 715 000 zł. Dodatkowo na terenie placu szkolnego wykonaliśmy parking dla Rodziców i Nauczycieli za około 60 000 zł.

Nowa sala gimnastyczna PSP w Sławnie

Dzięki pozyskanym środkom przeprowadziliśmy
jeszcze w 2019 r. termomodernizację starej części budynku PSP w Sławnie. Wartość zadania wyniosła
351 315,48 zł. A budynek zyskał oprócz izolacji, także
piękną elewację.

Nowa sala gimnastyczna w PSP w Mniszku

Widok elewacji starej części PSP w Sławnie
przed termomodernizacją

Sala gimnastyczna w PSP w Mniszku z zewnątrz

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym w 2019 r. była rozbudowa budynku PSP w Sławnie. Realizacja tego zadania odbywała się w latach 2018 i 2019, z czego na 2019 rok
zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 541 66,01 zł. Zadanie obejmowało rozbudowę budynku PSP w Sławnie
o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną. Na realizację zadania pozyskaliśmy w 2019 r. dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości
873 000 zł.

Widok elewacji starej części PSP w Sławnie
po termomodernizacji

Pozyskane środki pozwoliły również na zaplanowanie
kolejnych bardzo potrzebnych w tej placówce inwestycji. W 2020 r. przeprowadzono w starej części budynku szkoły w Sławnie wymianę instalacji elektrycznej,
zagrażającej bezpieczeństwu użytkowników. Położono
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Jedna z sal lekcyjnych po wymianie instalacji
w starej części PSP w Sławnie

W 2019 r. przeprowadzono również trzeci etap termomodernizacji budynku szkoły w Wolanowie. Na
realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę
303 096 zł. Zadanie to było realizowane w latach 2017–
–2019. Łączna wartość wykonanych prac za cały okres
wynosiła wraz z dokumentacją 1 331 497,75 zł. W ramach
termomodernizacji zostały wymienione okna, drzwi,
docieplone zostały ściany oraz wymienione grzejniki.
Dodatkowo w 2019 r. zamontowano windę do przewozu
posiłków ze stołówki szkolnej obsługującej wszystkie
przedszkola i szkoły na terenie Naszej Gminy. Wartość
prac wyniosła ponad 40 000 zł. W 2020 r. przeprowadzono
remonty bieżące większości sal i pomieszczeń w szkole.

w całym budynku nową instalację, wykonano sufity
podwieszane we wszystkich pomieszczeniach, a na ścianach położono gładzie. Łączna wartość prac wyniosła
318 874 zł. Po przeprowadzeniu tych prac stara część budynku nie odbiega od nowo dobudowanej.
W 2020 r. doprowadzono również do porządku teren dawno zakupionej działki przy szkole, który został
oczyszczony, a następnie utwardzony w oparciu o przygotowany projekt zagospodarowania i obecnie funkcjonuje jako parking dla pojazdów dowożących dzieci do
szkoły oraz rodziców i nauczycieli. Wartość prac wraz
z wjazdem na działkę gminną na przeciwko szkoły wyniosła 316 725 zł.
Nowe grzejniki w PSP w Wolanowie

Winda w zespole żywieniowym w PSP w Wolanowie

Zagospodarowanie placu przy PSP w Sławnie
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W 2020 r. przeprowadzono modernizację budynku
szkoły podstawowej w Bieniędzicach. Przygotowano
projekt wraz z pozwoleniem na budowę modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą
źródła ciepła. Obecnie budynek szkoły ogrzewany jest

Odświeżone pomieszczenia PSP w Bieniędzicach

Odświeżone pomieszczenia PSP w Bieniędzicach
z nową instalacją gazową

gazem ze zbiorników zewnętrznych, wykonano nowoczesną kotłownię gazową, wymieniono całą instalację CO
oraz wszystkie grzejniki wraz z obudowami, większość

pomieszczeń została na nowo pomalowana. Łączna wartość zadania wyniosła 333 915 zł.

Klub Seniora

W miejscowości Chruślice w nieczynnym od ponad
20 lat budynku po dawnym przedszkolu, przeprowadziliśmy generalny remont i utworzyliśmy pierwszy na
terenie naszej Gminy Klub Seniora. Jest to miejsce
przeznaczone specjalnie dla Osób 60+, które spotykają się
tu dwa razy w tygodniu na zajęcia aktywizująco-integrujące. Są to zarówno rozrywki intelektualne, manualne, jak
i gimnastyka pod opieką fizjoterapeuty. Seniorzy przygotowują również wspólnie posiłki, a przede wszystkim z radością spędzają czas w grupie rówieśniczej. Zapewniamy
Seniorom dowóz do klubu. Na co dzień, dopóki nie przeszkodziła nam epidemia, do klubu uczęszczało 50 Seniorów
z Naszej Gminy. Jest to inwestycja, która szczególnie mnie
cieszy, jest swoistym ukłonem skierowanym do Starszych
Mieszkańców Naszej Gminy, podziękowaniem za Ich
wkład w jej rozwój. Klub został oddany do użytkowania
w listopadzie 2019 r., a działalność rozpoczął od stycznia
2020 r. Remont i wyposażenie kosztowały 565 336,57 zł,

Seniorzy podczas zajęć ruchowych
w Klubie Senior+ w Chruślicach

z czego 148 635,75 zł pozyskaliśmy z rządowego Programu Senior+.

Seniorzy i efekty zajęć plastycznych w Klubie Senior+ w Chruślicach
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Infrastruktura drogowa

W te dwa lata 2019–2020 na bieżące utrzymanie dróg
wydaliśmy ponad 1,5 mln zł, wybudowaliśmy 2,5 km
dróg asfaltowych i 4 km dróg z destruktu asfaltowego.
Przykłady największych inwestycji wymieniam poniżej.
Przebudowa drogi gminnej nr 351207W relacji
Garno-Strzałków w miejscowości Strzałków – odcinek
drogi o długości 360 m i szerokości 4 m oddaliśmy do
użytkowania w listopadzie 2019 r. Na dofinansowanie budowy drogi pozyskaliśmy dotację w wysokości 75 000 zł
od Samorządu Województwa Mazowieckiego z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Łączna wartość zadania
wyniosła 222 139,62 zł. Wybudowanie drogi było możliwe
dzięki Mieszkańcom, którzy oddali część swoich działek
na poszerzenie pasa drogi do wymaganych wymiarów.

Ta sama droga przed przebudową

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 351233W
w miejscowości Chruślice – wybudowaliśmy odcinek
drogi o długości 502 mb i szerokości 5 m, który oddaliśmy do użytkowania w listopadzie 2019 r. Wartość zadania wyniosła 522 066,23 zł. Na tę inwestycję uzyskaliśmy
dofinansowanie w kwocie 409 400,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozpoczęcie prac przy przebudowie drogi relacji Garno – Strzałków

Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji
Sławno – granica z Gminą Zakrzew – etap I. W ramach tego etapu wykonaliśmy odcinek drogi o długości
863,25 mb oraz szerokości 5 m wraz z oświetleniem ulicznym. Łączna wartość zadania wyniosła 1 155 577,25 zł.
Na tę inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie
902 793,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończona realizacja przebudowy I etapu drogi Sławno
– granica z gminą Zakrzew
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Po przebudowie – droga w Chruślicach

Droga w Chruślicach przed przebudową

Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej
nr 351229W relacji Michałów – Kolonia Wawrzyszów
– utwardziliśmy nieodpłatnie pozyskanym destruktem
odcinek o długości 900 mb. Wartość zadania wyniosła
144 279 zł.

Droga w Ślepowronie przed i po utwardzeniu destruktem

Droga relacji Michałów – Kolonia Wawrzyszów
przed i po utwardzeniu destruktem

Dodatkowo w wyniku nieodpłatnego pozyskania od
GDDKiA kolejnych 2 tys. ton destruktu asfaltowego w ramach remontów bieżących utwardziliśmy destruktem odcinki dróg w miejscowościach Ślepowron, Sławno, Wawrzyszów, Wymysłów. Łącznie ponad 2,3 km dróg.

Droga relacji Sławno – Podlesie przed i po utwardzeniu destruktem
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owaliśmy więc solidną podbudowę i zgodnie z przygotowanym projektem wykonaliśmy nawierzchnię z destruktu asfaltowego wykonawcy. Wartość zadania wyniosła
323 294 zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki życzliwości i współpracy Mieszkańców, którzy oddali część
swoich działek w celu zapewnienia minimalnej szerokości pasa.

W trakcie prac remontowych

Droga w miejscowości Strzałków
przed i po utwardzeniu destruktem

Droga na granicy sołectw Mniszek i Wawrzyszów
– utwardzenie destruktem

W 2020 r. destruktem asfaltowym wykonawcy utwardziliśmy również odcinek 1,1 km w miejscowości Strzałków. Brak wymaganej przepisami szerokości
pasa uniemożliwił wykonanie nawierzchni asfaltowanej
spełniającej wszelkie wymogi formalno-prawne. Przygot8

Pod koniec 2020 r. oddaliśmy do użytku nowy odcinek
drogi asfaltowej nr 351210W relacji Zabłocie –Bieniędzice o długości 665,78 mb i szerokości 4,5 m. Była to
inwestycja na trudnym terenie, łączny koszt zadania
wyniósł 367 380 zł. Jego realizacja była możliwa również
dzięki wsparciu i współpracy ze strony Mieszkańców,
którzy oddali część swoich działek w celu zapewnienia
wymaganej przepisami szerokości pasa drogowego.
Oprócz tych największych zadań wykonaliśmy szereg
prac w ramach remontów bieżących, nawiezione zostały
na drogi tysiące ton kruszywa i gruzu, naprawiono bądź
wymieniono dziurawe przepusty, zlokalizowano w wielu
miejscach bariery ochronne, zamontowano progi zwalniające, oczyszczono wiele dróg z wieloletnich, dzikich
zakrzaczeń, odtworzono kilometry rowów przydrożnych.
No i wykonaliśmy ścieżkę do przejścia przez tory dla
Mieszkańców Wymysłowa, którzy zabiegali o tę ścieżkę
od lat 90.

Bariera przy stawie w Kolonii Wolanów

Pierwsze progi zwalniające
– zamontowane w miejscowościach Strzałków i Mniszek

Droga Zabłocie – Bieniędzice
przed, po i w trakcie realizacji

Od lat wyczekiwana ścieżka do przejścia przez tory
w miejscowości Mniszek

W trakcie prowadzonych robót ziemnych – Kowala Duszocina
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Infrastruktura
wodociągowa
i kanalizacyjna

W 2019 r. wybudowaliśmy dwa odcinki gminnej sieci
wodociągowej w miejscowościach Garno i Strzałków:
– Strzałków – wzdłuż drogi na Zabłocie wybudowaliśmy odcinek sieci wodociągowej o długości 293 m
wraz z 2 hydrantami, za kwotę 59 927,89 zł;
– Garno – wzdłuż ulicy Sosnowej wybudowaliśmy odcinek sieci wodociągowej o długości 485,20 m, za
kwotę 87 013,92 zł.
W 2020 r. wybudowaliśmy odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Wawrzyszów wzdłuż

nieutwardzonej południowej części drogi powiatowej,
o długości 401,1 m, za kwotę 73 139,64 zł.
W 2020 roku wybudowaliśmy również odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzałków o długości
586,8 m, za kwotę 348 788,86 zł. Na chwilę obecną nie
możemy kontynuować budowy z uwagi na fakt, że nie
modernizowana oczyszczalnia ścieków w Przytyku nie
jest w stanie przyjąć większej ilości ścieków niż obecnie.
W 2020 r. rozpoczęliśmy wieloletni program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie jest projektowana kanalizacja. Program
ten będzie kontynuowany w kolejnych latach. W 2020 r.
dofinansowaliśmy budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na kwotę 105 803 zł. Obecnie projektujemy kanalizację od Radomia przez Ślepowron.

Oświetlenie uliczne
W 2019 r. wybudowaliśmy ponad 3 km oświetlenia
ulicznego wraz z 71 słupami i oprawami w następujących miejscowościach: Mniszek, Podkończyce, Młodocin
Większy, Waliny i Ślepowron, za kwotę 207 814,65 zł
oraz w Sławnie (gdzie koszt oświetlenia jest wliczony
w koszt budowy drogi).
W 2020 r. wybudowaliśmy kolejne 3 km oświetlenia
ulicznego wraz z 74 słupami i oprawami, w miejscowościach Wawrzyszów – Dzika Niwa, Kowala Duszocina
i Kacprowice, za kwotę 389 344,76 zł.
Przebudowa drogi Sławno – granica z gminą Zakrzew
wraz z oświetleniem

Budowa oświetlenia w miejscowości Wawrzyszów – Dzika Niwa
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Miejsca spotkań
Mieszkańców –
place zabaw i świetlice

W tym obszarze wiele się wydarzyło – w większości miejscowości na terenie Naszej Gminy doposażyliśmy
place zabaw, nie tylko w zabawki czy urządzenia siłowni
zewnętrznych, ale również altany. Na te cele z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw przez dwa lata
pozyskaliśmy blisko 100 000 zł. W 2019 r. przy świetlicy
w Wawrzyszowie utworzyliśmy otwartą stref aktywności tj. kompleksowo wyposażoną siłownię zewnętrzną
i plac zabaw, za kwotę 114 702,85 zł. Na realizację tego
zadania pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu w kwocie 49 600 zł.

Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Chruślice –
altana i utwardzenie placu przy Klubie Senior+

Jest i coś dla Najmłodszych – miejsce rekreacji przy Klubie Senior+

Altana na placu zabaw w sołectwie Franciszków
Strefa aktywności przy świetlicy w Wawrzyszowie
wraz z nowo powstałym ogrodzeniem

W trakcie robót – utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie
Chruślice

Altana i utwardzenie na placu zabaw w sołectwie Kowala Duszocina
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Doposażenie placu zabaw m.in. w miejscowości Wacławów (na zdjęciu)

Altana i utwardzenie placu w miejscowości Zabłocie

W 2019 r. przeprowadziliśmy we współpracy z Mieszkańcami Sołectwa, Radą Sołecką i Druhami z OSP
Mniszek remont świetlicy w Mniszku – w świetlicy
powstała nowa, pięknie wyposażona kuchnia, która służy

Mieszkańcom. Kontynuując w 2020 r. przeprowadziliśmy
remont garażu OSP w Mniszku wraz z wymianą drzwi
garażowych do strażnicy.

Kuchnia i sala w świetlicy w Mniszku
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W 2019 i 2020 r. wymieniliśmy pokrycie dachowe
oraz elewację budynku dawnej szkoły w Garnie, gdzie
obecnie oprócz mieszkań komunalnych znajduje się świetlica wiejska, a także na budynku komunalnym w Mniszku.

Widok budynku od strony wejścia do świetlicy w Garnie

W 2019 r. rozpoczęliśmy również remont budynku
OSP i świetlicy w Młodocinie Większym – ociepliliśmy
strop, położyliśmy nową instalację elektryczną, wykonaliśmy zbiornik na ścieki oraz projekt ogrzewania gazowego wraz z pozwoleniem na budowę. W 2020 r. wykonaliśmy ogrzewanie gazowe w tymże budynku. Łączna
wartość nakładów na remont tejże świetlicy w Młodocinie
Większym wyniosła przez dwa lata około 150 000 zł,
z czego 40 000 zł pozyskaliśmy z dotacji zewnętrznych.
Przez te dwa lata przeprowadziliśmy również remont
budynku remizy OSP i świetlicy w Jarosławicach –
w 2019 r. wymieniliśmy pokrycie dachowe, a w 2020 r.
przy zaangażowaniu funduszu sołeckiego wykonaliśmy
ocieplenie budynku, wymianę drzwi wejściowych oraz

Odbiór robót – Jarosławice

Termomodernizacja remizy OSP/świetlicy w Jarosławicach –
elewacja frontowa

ogrzewanie elektryczne. Budynek zyskał nową, estetyczną elewację i opaskę. Łączna wartość prac przez te
dwa lata wyniosła około 60 000 zł.
W 2020 roku na prośbę Mieszkańców Sołectwa Waliny odkupiliśmy od GS nieruchomość, na której jest
zlokalizowany dawny Klub
Rolnika i sklep. Budynek
zakupiliśmy w opłakanym stanie. Remont rozpoczęliśmy
z zaangażowaniem środków
Sołectwa od naprawy całkowicie zniszczonego dachu – koszt wyniósł 57 270 zł.
Jesienią
2020
r.
rozpoczęliśmy
wielkie
przedsięwzięcie polegające
na przebudowie, nadbudowie i termomodernizacji
budynku dawnego GOK,
Biblioteki i siedziby OSP
w Wolanowie. Koszt realizacji jest szacowany na 2,4 mln
zł, przy czym 2 mln zł już
pozyskaliśmy z Rządowego
Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Budynek po
zakończeniu inwestycji będzie
pełnił dawne funkcje.
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Modernizacja dachu w budynku świetlicy w miejscowości Waliny

Ostatnie zdjęcie starej elewacji dawnego budynku GOK w Wolanowie

Jesienią 2020 r. rozpoczęliśmy rewitalizację byłego GOK w Wolanowie

Wizualizacja nowego obiektu zgodnie z realizowanym projektem budowalnym
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Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Od początku mojej kadencji mając wsparcie Rady
Gminy Wolanów zabiegałam o przywrócenie posterunku
Policji w Wolanowie, który został zlikwidowany w 2013 r.
Wyremontowaliśmy na koszt gminy pomieszczenia dawnego posterunku za kwotę ponad 80 000 zł i lobbowaliśmy z pomocą Parlamentarzystów. I udało się – od kwietnia 2020 roku do Wolanowa wróciła Policja. W 2020 r.
dofinansowaliśmy zakup nowego samochodu dla Policji
w kwocie 60 000 zł. Wszystko po to, abyśmy w Naszej
Gminie czuli się bezpieczni.
Dbamy również o Gminne Ochotnicze Straże Pożarne.
Już w 2019 r. każda z jednostek zyskała nowe wyposażenie
ratowniczo-gaśnicze, łącznie za ponad 100 000 zł. W ciągu
dwóch lat przeprowadziliśmy remonty wszystkich siedzib
OSP. No i zakupiliśmy po raz pierwszy w historii
Naszej Gminy nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
o wartości ponad 800 000 zł, przy czym na zakup tego
samochodu pozyskaliśmy zewnętrzne dotacje w kwoNo i jest Policja w Wolanowie

cie 660 000 zł. Samochód stanowi
wyposażenie OSP Strzałków, która
jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W związku
z tym musi spełniać określone wymagania co do wyposażenia i personelu i średnio co trzeci dzień bierze udział w akcjach ratunkowych.
Na potrzeby garażowania nowego
samochodu wymieniliśmy drzwi
garażowe do remizy w Strzałkowie.

Nowy wóz strażacki OSP Strzałków

Szanowni Państwo,
Nie sposób opisać tu wszystkiego co zrobiliśmy przez
te dwa lata, za nami dużo, a przed nami jeszcze więcej
pracy. Dzielę się z Państwem tą radością, bo samej mi
trudno uwierzyć, że tak wiele w tak krótkim czasie dokonaliśmy. A wszystko dzięki zgodnej współpracy Wójta
z Radą Gminy i Sołtysami, wsparciu Mieszkańców i pomocy Parlamentarzystów Ziemi Radomskiej. Na Państwa
ręce przekazuję podziękowania za wsparcie, dobre słowo
i pomoc. Proszę pamiętać, że cokolwiek robimy kierujemy się dobrem Mieszkańców Naszej Gminy. Chcemy,
aby dobrze nam się tu razem żyło. Wiele jeszcze przed
nami – wiele dróg do utwardzenia, stare asfalty już wymagają remontu, wiele jeszcze kilometrów wodociągów,
a tym bardziej kanalizacji do wybudowania, która może
być z kolei uwarunkowana budową oczyszczalni ścieków.
Konieczne są inwestycje w obiekty infrastruktury społecz-

nej tzw. miejsca spotkań Mieszkańców/kluby seniora.
Niezmiennie nakładów wymagają budynki szkół i infrastruktura przyszkolna. Przygotowane są już projekty
kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego, dróg, wodociągów. Wierzę, że wspólnie damy radę każdemu wyzwaniu – a pierwszym z nich jest gazyfikacja od Sławna do
Wawrzyszowa. Ja ściągnęłam inwestycję na teren Naszej
Gminy. Teraz od Państwa zgody zależy czy gazociąg
powstanie i będzie się rozwijał. Proszę Państwa o dalszą
zgodną i owocną współpracę. Pamiętajcie, że każda inwestycja infrastrukturalna na Naszym terenie nie tylko
poprawia jego atrakcyjność, ale również zwiększa wartość nieruchomości.
Łączę wyrazy szacunku, podziękowania i pozdrowienia,
Dr Ewa Markowska-Bzducha
Wójt Gminy Wolanów
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NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI
NA DOFINANSOWANIE BUDOWY
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOLANÓW
Od 01 marca do 28 maja 2021 r. (lub
do wyczerpania środków finansowych
przewidzianych w budżecie gminy na
realizację w/w zadania) trwa nabór
wniosków o przyznanie dotacji dla
Mieszkańców gminy Wolanów na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% wartości inwestycji, polegającej na budowie
przydomowej oczyszczalni ścieków do
budynków zamieszkałych, jednak nie
więcej niż 5 000 zł brutto.
Beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków wykorzystywanej
na potrzeby gospodarstwa domowego
mogą być wyłącznie osoby dysponujące prawem własności do nieruchomości.
Dofinansowaniem objęte zostaną oczyszczalnie do budynków zamieszkałych, zlokalizowane na obszarach dotychczas nieskanalizowanych na terenie Gminy Wolanów,
za wyjątkiem tych miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej bądź na terenach wskazanych
przez Gminę do skanalizowania w okresie najbliższych
10 lat (tj.: w szczególności posesje zlokalizowane na
działkach wzdłuż drogi krajowej nr 12).
Dopuszcza się jednak przyznanie dotacji na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości

skanalizowanej lub przewidywanej do skanalizowania
systemem zbiorczym, w przypadku gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadnione.
Warunkiem uzyskania dotacji jest brak zaległości finansowych na dzień złożenia wniosku wobec Gminy
Wolanów w zakresie opłat za pobór wody z gminnej sieci
wodociągowej, opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
opłat za odbiór odpadów.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Gminy
Wolanów www.wolanow.pl w zakładce Ochrona Środowiska. Informacje można uzyskać również pod nr telefonu (48) 380-36-53 oraz w pokoju nr 10 Urząd Gminy
Wolanów.

DANE TELEADRESOWE
URZĄD GMINY WOLANÓW

ul. Radomska 20
26-625 Wolanów
tel. 48 618 60 51 fax. 48 618 79 41
Elektroniczna Skrzynka Podawcza/e-PUAP/: 2l639fbui2
gmina@wolanow.pl
www. wolanow.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek 7.30–16.30
Wtorek-czwartek 7.30–15.30
Piątek 7.30–14.30

Nakład:
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BEZPOŚREDNI KONTAKT
W WAŻNIEJSZYCH SPRAWACH

sekretariat 48 618 60 67 / 48 618 60 51
USC, meldunki, dowody osobiste: 48 380 36 41
opłaty za wodę i odpady: 48 380 36 34
należności podatkowe: 48 380 36 39/ 48 380 36 40
warunki zabudowy i przyłączenia do sieci gminnych:
48 380 36 38
utrzymanie dróg gminnych: 48 380 36 51
podziały nieruchomości, nadawanie numeracji dla budynków: 48 380 36 37
ochrona środowiska: 48 380 36 53
działalność gospodarcza: 48 380 36 52
pomoc społeczna: 48 380 36 49
świadczenia rodzinne: 48 380 36 63
Druk: www.druknaczas.pl

