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1 Wprowadzenie

Odnowa  wsi  jest  perspektywicznym  procesem kształtowania  warunków życia  ludzi  na 

obszarach wiejskich. Siłą napędową tych działań jest zaangażowanie i ścisła współpraca 

mieszkańców  wsi,  którzy  własnymi  siłami  realizują  własne  pomysły  na  podniesienie 

standardów życia w swojej społeczności. Odnowa mobilizuje ludzi do wspólnej pracy na 

rzecz dobra własnej miejscowości, daje możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa 

we  wspólnocie,  a  przy  tym  staje  się  skutecznym  źródłem  wsparcia  finansowego  wsi. 

Sprecyzowane  działania  na  rzecz  rozwoju  miejscowości  mają  postać  Planu  odnowy 

miejscowości.

Plan odnowy miejscowości Szum został ustalony na lata 2010 - 2016. Jest dokumentem 

strategicznym stworzonym na warsztatach odnowy wsi „Planowanie w procesie odnowy”,  

które odbyły się w listopadzie 2007 roku, przy udziale mieszkańców wsi  skupionych w 

grupie odnowy wsi.  Określa najważniejsze działania,  które przyczynią się do rozwoju i 

integracji wsi. Planowane przedsięwzięcia mają zaktywizować mieszkańców do pracy na 

rzecz  miejscowości,  przyczynić  się  do  podniesienie  standardów  życia  i  zachowania 

szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.

Opracowany Plan będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 3: Odnowa i Rozwój Wsi oraz załącznikiem 

do wniosku o uzyskanie pomocy z innych instytucji i programów pomocowych. 

Niniejszym  przedstawiamy  Państwu  w/w  dokument  zawierający  charakterystykę 

miejscowości,  inwentaryzację  zasobów,  analizę  SWOT  oraz  wykaz  planowanych 

przedsięwzięć inwestycyjnych i  aktywizujących społeczność lokalną wraz ze wstępnym 

kosztorysem.

Z poważaniem

Grupa Odnowy Wsi Szum
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2 Charakterystyka miejscowości

2.1 Położenie

Sołectwo Szum jest jednym z 20 sołectw należącym do Gminy Wołczyn położonym na 

południu przy granicy z powiatem opolskim. 

  

                                              

Przynależność administracyjna:

Sołectwo: Szum
Gmina: Wołczyn

Powiat: Kluczborski
Województwo: Opolskie 
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Mapa 1: Położenie Szumu



Powierzchnia:

Lp. Sołectwa Pow.
Ogólna I II IIIa IIIb IVa IVb V VI, 

VIz
1. Szum 670,3 - - - - 5,2 34,7 146,0 54,6

Tabela 1:  Powierzchnia gruntów ornych według klas jakości gleb (Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wołczyn)

Liczba ludności:

Liczba mieszkańców Szum na dzień 31 grudnia 2009 wynosiła 463 osoby.

Struktura wiekowa została przedstawiona poniżej:

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem
0-6 13 14 27
7-15 18 25 43
16-19 15 10 25
20-65 151 155 306

Pow. 65 36 26 52
Razem 233 230 463
Tabela 2: Struktura wiekowa ludności wsi Szum  (UM Wołczyn na dzień 31-12-2009)

2.2 Historia

Nazwa miejscowości pochodzi od niemieckiego Schumm – osada położona w lesie nad 

Kluczborskim Strumieniem (Stobrawą), a więc od szumu lasu, wody. 

Szum do 1 stycznia 1930 roku należał  do parafii  Bogacica, co ma odzwierciedlenie w 

aktach  parafialnych  Bogacicy.  W  XVII  wieku  obecny  Szum  podzielony  był  na  Kuźnię 

Bogacką  oraz  położony  nad  strumieniem  folwark  Szum.  Informacje  o  Kuźni,  wtedy 

Ferncudina Bodlandensis, spotykamy od 1688 roku, a polska nazwa Kusnia pojawiła się w 

1718 roku. W XVIII wieku następowało powolne zacieranie sie granic między Kuźnią a 

Szumem, co w konsekwencji dało powstanie jednej miejscowości, zamiennie nazywanej 

Szumem  lub  Kuźnią.  W  pobliżu  wsi,  w  około  1797  roku  pojawiają  się  wzmianki  o 

przysiółku zwanym Trzi  Chałupy (Dreihauser). W Szumie nie było dużych gospodarstw 

rolnych, dlatego warstwy społeczne tej wioski stanowili zagrodnicy i chałupnicy. W 1783 

roku było  tu  16  zagrodników i  4  chałupników,  a  w 1863 roku –  18 zagrodników i  10  

chałupników, uprawiających razem 437 morgi. Jak podają księgi parafialne Bogacicy  w 
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1783 roku Szum liczył 179 mieszkańców, w 1830 roku – 190 i 22 domy, w 1845 roku – 286 

mieszkańców i 25 domów, w 1863 roku – 313 mieszkańców, w 1867 roku – 475 osób, a w 

1912 w Szumie mieszkały 664 osoby. W dalszych latach obserwowany był spadek liczby 

ludności w Szumie, co było spowodowane emigracją mieszkańców do Niemiec. 

W  1936  roku  nazwę  miejscowości  zmieniono  na  Forstheim,  która  obowiązywała  do 

zakończenia  II  wojny  światowej.  Po  wojnie  krótki  czas  używano  niemieckiej  pisowni 

Shumm, ale pod koniec 1945 roku podawano już polską nazwę Szum.

Historia  miejscowości  związana jest  z  parafią  Zawiść,  do  której  wioska  należała  od  1 

stycznia 1930 roku.  Zbyt  duża odległość od kościoła  parafialnego w Bogacicy zmusiła 

mieszkańców  Szumu  do  budowy  kościoła.  Początkowo  planowano  budowę  jednego 

kościoła dla Szumu i Wierzchów, jednak docelowo zbudowano dwa kościoły. W 1929 roku 

wybudowano kościół w Szumie, a na mocy kuracji biskupa opolskiego z dnia 13 czerwca 

1929 roku  Szum podłączono do parafii Zawiść, a kościół w Szumie stał się jej kościołem 

filialnym.

Do roku 1860 dzieci uczęszczały do jednoklasowej szkoły w Wierzchach, która powstała 

około 1765 roku. W 1860 roku zbudowano szkolę w Szumie, ale do użytku oddano ją 

dopiero w 1884 roku. Początkowo w szkole uczono w języku niemieckim, z biegiem czasu 

wprowadzono język  polski.  Szkoła działała  do roku 2005 w związku z coraz mniejszą 

liczbą dzieci, a budynek następnie sprzedano. 

2.3 Struktura przestrzenna

Szum to miejscowość o typie zabudowy łańcuchówka - wieś mająca dwa rzędy domów 

luźno ustawionych przy głównej drodze.

W miejscowości znajduje się Kościół, świetlica wiejska, boisko do piłki siatkowej, boisko 

sportowe oraz plac zabaw. 
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3 Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

3.1 Zasoby przyrodnicze

Obszary  chronione  położone  są  w  południowej  i  północnej  części  gminy,  na  terenie 

sołectw: Wierzchy, Szum (Stobrawski Park Krajobrazowy) oraz Markotów Duży, Gierałcice, 

Wąsice, Brynica, Wierzchy, Szum, Wierzbica Górna, Duczów Mały (Obszar Chronionego 

Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”),  a także Komorzno i  Krzywiczyny (rezerwaty 

przyrody).

„Stobrawski  Park  Krajobrazowy”  jest  największym  parkiem  krajobrazowym  w 

województwie opolskim utworzonym Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr P/11/99 z 

dnia  28  września  1999r.  [Dz.Urz.Woj.Op.  nr  38  poz.  255].  Zajmuje  on  ogółem 
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Mapa 2: Szum (źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wołczyn)



powierzchnię  52 635,5  ha.  Granice  parku  obejmują  znaczną  część doliny Odry,  Nysy 

Kłodzkiej i  Stobrawy wraz z terenami leśnymi należącymi do dużego kompleksu Lasów 

Stobrawsko-Turawskich.  W  gminie  Wołczyn  park  krajobrazowy  obejmuje  ok.  10% 

powierzchni  w  południowo-wschodniej  części  (tereny  leśne  w  sołectwach  Wierzchy  i 

Szum). 

Podstawowymi walorami uzasadniającymi powołanie Parku było:

• występowanie wielu chronionych i zagrożonych roślin, zbiorowisk roślinnych i 

zwierząt,

• występowanie jednego z większych, lądowych obszarów wydmowych,

• występowanie ekosystemów typowych dla dużych rzek: licznych starorzeczy, 

kompleksów grądów, olsów, łęgów i łąk zalewowych,

• występowanie ostoi ptactwa o znaczeniu międzynarodowym,

• wysoka lesistość terenu, w tym lasów zróżnicowanych gatunkowo i siedliskowo,

• niska gęstość zaludnienia i uprzemysłowienia.

3.2 Dziedzictwo kulturowe

• Kościół p.w.  św. Franciszka – zbudowany w 1929 roku, murowany, neogotycki, w 

środku umiejscowione jest dwanaście obrazów Stacji Męki Pańskiej z 1 połowy XIX 

wieku,

• Kapliczka Matki Boskiej, mur., 4ćw. XIX w.

• Dom, mur., rok ok. 1900

• Bud. gosp., rok ok. 1900

• Stodoła, rok ok. 1900, mur.

• domy i zagrody z oborą datowane na XIX – XX wiek.
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Zdjęcie 1: Kościół pw. św. Franciszka w Szumie  
(źródło: UM Wołczyn)

Zdjęcie 2: Kapliczka (źródło: UM Wołczyn)



3.3 Obiekty i tereny

Szum posiada kilka miejsc skupiających działania mieszkańców i samych mieszkańców: 

1. Boisko sportowe,

2. Plac zabaw, 

3. Świetlica  wiejska   -  miejsce  spotkań  mieszkańców,  zebrań  wiejskich,  zebrań 

organizacji działających na wsi, miejsce spotkań i zabaw dzieci i młodzieży, miejsce 

organizacji  aerobicu  dla  kobiet.  Wołczyński  Ośrodek  Kultury  objął  świetlicę  w 

Szumie  projektem  „Wieś  kulturą  bogata”,  gdzie  organizuje  zajęcia  hafciarstwa, 

dziewiarstwa, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne i inne. Obok 
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Zdjęcie 3: Tablica pamiątkowa pod Kościołem



świetlicy znajduje się boisko do piłki siatkowej i stół do pingponga.

4. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.
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Zdjęcie 4: Świetlica wiejska (źródło: WOK Wołczyn)

Zdjęcie 5: Plac zabaw (autor:Mariola Ruder)



3.4 Infrastruktura społeczna

W  Szumie  nie  funkcjonuje  zakład  opieki  zdrowotnej,  szkoła,  przedszkole,  biblioteka, 

apteka. Najbliższy ośrodek zdrowia znajduje się w Wołczynie. Dzieci i młodzież dojeżdżają 

do przedszkola i szkoły podstawowej do Wąsic, Bogacicy lub Wołczyna. Dostęp do kultury 

oferuje mieszkańcom Wołczyński Ośrodek Kultury, który organizuje szkolenia i spotkania 

w świetlicy wiejskiej.  Świetlica wiejska jest dostępna dla wszystkich mieszkańców wsi i 

otwarta  jest  w  wyznaczonych  godzinach.  Świetlicą  zajmuje  się  wyznaczony  przez 

Wołczyński Ośrodek Kultury opiekun. Świetlica wiejska wykorzystywana jest jako miejsce 

spotkań mieszkańców, miejsce imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Bal przebierańców, 

Mikołajki,  Dożynki,  Sylwester,  Dzień  Kobiet,  zabawy  taneczne),  jako  miejsce  spotkań 

organizacji działających na wsi i zebrań wiejskich oraz wynajmowana jest przez chętnych 

jako miejsce organizacji imprez rodzinnych (wesele, 18tka, komunia i inne).
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Zdjęcie 6: Teren przy świetlicy wiejskiej
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Zdjęcie 7: Zajęcia z dekoracji stołów w ramach "Wieś Kulturą  
bogata"

Zdjęcie 8: Zajęcia kroszonkarskie w ramach "Wieś kulturą bogata"



3.5 Infrastruktura techniczna

Wodociągi
Miejscowość jest w 100% zwodociągowana.

Kanalizacja
Miejscowość  nie  jest  skanalizowana.  Istnieje  duża  potrzeba  skanalizowania  wsi. 

Mieszkańcy korzystają głównie z przydomowych szamb.

Gazociągi
Brak sieci gazociągowej. Mieszkańcy korzystają z butli gazowych.

Energetyka
Miejscowość posiada dostęp do energii elektrycznej. 

Utylizacja odpadów stałych
Mieszkańcy  składują  odpady  w  pojemnikach,  których  wywozem  zajmuje  się 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie.

Telekomunikacja
Mieszkańcy korzystają z publicznej sieci telefonicznej oraz telefonii komórkowej. Zasięg 

telefonii komórkowej nie jest zadowalający.

Internet
Internet  jest  dostarczany abonentom poprzez sieci  telefoniczne. Zasięg jednak nie jest 

zadowalający.

3.6 Gospodarka i rolnictwo

Sołectwo należy do jednych z najwięcej  zalesionych sołectwa w gminie.  Występują tu  

piaski  i  gliny  rzeczno  –  lodowcowe  i  stąd  obszar  ten  wykazuje  mniejsze  wartości 

produkcyjne – V i VI klasa bonitacyjna. Obszar, w okresie roztopów oraz letnich opadów,  

zagrożony jest podtopieniami rzeki Stobrawy.

Część mieszkańców utrzymuje się z pracy w gospodarstwach rolnych. Pozostała część 

mieszkańców jest zatrudniona w pobliskich zakładach pracy lub pracuje za granicą.

Wśród podmiotów gospodarczych można wymienić:

• zakład remontowo-budowlany,

• PHU RUDEX,

• Wideofilmowanie,

• gospodarstwo rolno – produkcyjne,

• punkt sprzedaży gazu,
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• sklep spożywczo-przemysłowy,

• nauka jazdy,

• zakład mechaniczny.

3.7 Kapitał społeczny i ludzki

W sołectwie działa kilka organizacji i grup społecznych. Są to Ochotnicza Straż Pożarna, 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Szum „SZUM”, Rada Sołecka oraz Rada Parafialna. 

Stowarzyszenie liczy obecnie 20 osób.

Miejscowość przystąpiła do programu odnowy wsi w czerwcu 2007 roku. Miejscowość już 

wcześniej  wykazywała  aktywność,  jednak  od  momentu  przystąpienia  do  programu 

działania przybrały charakter zorganizowany. Mieszkańcy do tego roku zrealizowali takie 

projekty jak:

• plac zabaw – ogrodzenie terenu, nasadzenia zielenią, ustawienie ławek i urządzeń 

zabawowych,

• teren przy świetlicy wiejskiej  - utworzenie boiska do piłki siatkowej oraz zakup stołu 

do pingponga,

• świetlica wiejska – remont pomieszczenia socjalnego, zakup krzeseł i stołów,

• przystanki autobusowe – odmalowanie i utrzymanie porządku,

• organizacja imprez integracyjnych – Dożynki wiejskie, Sylwester, Dzień Dziecka , 

Dzień Kobiet, Mikołajki oraz zabawa taneczna,

• wsparcie  finansowe  i  osobowe  organizowanych  przez  Ośrodek  Doradztwa 

Rolniczego wyjazdów dla dzieci pn. „Piknik na Florydzie”,

• współorganizacja  Dożynek  Gminno  -  Powiatowych  w  2009  roku  (organizacja 

korowodu dożynkowego, przygotowanie terenu i dekoracje, poczęstunek i inne).
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Zdjęcie 9: „Piknik na Florydzie”

Zdjęcie 10: Dzień Dziecka
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Zdjęcie 11: Dożynki powiatowo-gminne

Zdjęcie 12: Dożynki wiejskie



4 Ocena mocnych i słabych stron miejscowości oraz szans i 
zagrożeń

Na  podstawie  analizy  zasobów  opracowano  wykaz  elementów  materialnych  i 

niematerialnych  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  które  mogą  mieć  wpływ na  przyszłość 

sołectwa  i  jego  mieszkańców  i  które  mogą  być  wykorzystane  dla  rozwoju  i  odnowy 

miejscowości.

Mocne strony – to uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią silne strony miejscowości i  

które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi.

Słabe strony – to uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią słabe strony miejscowości i 

które niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój.

Szanse –  to  uwarunkowania  zewnętrzne,  które  nie  są  bezpośrednio  zależne  od 

zachowania  społeczności  wiejskiej,  ale  które  mogą  być  wykorzystane  jako  czynniki 

sprzyjające rozwojowi miejscowości.

Zagrożenia –  uwarunkowania  zewnętrzne,  które  nie  są  bezpośrednio  zależne  od 

zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju.
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Silne strony
(atuty wewnętrzne)

Słabe strony
(słabości wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

• duża liczba osób ze znajomością języka 

niemieckiego,

• duża ilość lasów, bogate zasoby runa 

leśnego oraz bogata flora i fauna,

• atrakcyjne tereny wędkarskie i łowieckie,

• dobrze funkcjonujące gospodarstwo rolne 

– produkcja mleka,

• solidne usługi budowlane ( 2 firmy) – chęć 

do współpracy i sponsoring,

• duża aktywność społeczna mieszkańców,

• małe firmy z różnych branż współpracujące 

z Radą Sołecką,

• świetlica wiejska i klub bilardowy jako 

miejsce spotkań mieszkańców,

• boisko do piłki siatkowej,

• miejsce pamięci – pomnik przed kościołem, 

o który dbają mieszkańcy wsi,

• plac zabaw dla dzieci,

• wypracowany kalendarz imprez,

• zły stan techniczny świetlicy wiejskiej i 

terenu wokół,

• mały procent ludzi z wyższym 

wykształceniem,

• niski przyrost naturalny,

• słabe gleby – złe warunki dla produkcji 

rolniczej,

• duża migracja zarobkowa młodzieży 19 – 

25 lat za granicę,

• duża odległość od ośrodków kultury,

• słaby dostęp do internetu,

• trudny dostęp do lecznictwa,

• brak szkoły i przedszkola,

• szkody łowieckie w uprawach rolnych,

• brak działek budowlanych,

• brak chodników,

• brak kanalizacji,,

• zły stan mostu,

• brak utwardzonych miejsc parkingowych,

• brak oznakowania ulic,

• obawa przed konfliktem we wsi 

spowodowana podziałem mieszkańców,

Tabela 3: Zestawienie silnych i słabych stron miejscowości
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Szanse Zagrożenia

(czynniki zewnętrzne)
• Remont świetlicy wiejskiej ze środków 

unijnych,

• Dobrze funkcjonujące gospodarstwa 

rolne,

• program Natura 2000,

• bliskość Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego,

• realizacja programu Odnowa wsi,

• możliwość korzystania z funduszy 

pomocowych Unii Europejskiej,

• budowa ścieżek rowerowych,

• rozwój agroturystyki,

• modernizacja dróg,

• szkolenia dla mieszkańców z różnych 

dziedzin,

• rosnące zainteresowanie wsią, 

produktem rolniczym,

• rozwój drobnej przedsiębiorczości,

• budowa kanalizacji,

• wzmocnienie sygnału sieci telefonii 

komórkowej,

• Zanieczyszczenie cieków wodnych 

przez mieszkańców i nie tylko,

• zwiększony ruch samochodowy przez 

wieś (wypadki, pogarszający się stan 

dróg, zanieczyszczenia środowiska),

• zbyt słaba promocja wsi – brak strony 

internetowej,

Tabela 4: Zestawienie szans i zagrożeń
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Podsumowanie Analizy SWOT

Po dokonanej analizie wyznaczono najważniejsze zasoby, na podstawie których określono 

główne kierunki rozwoju miejscowości.

Do najważniejszych silnych stron należą atrakcyjne przyrodniczo tereny, duża aktywność 

mieszkańców oraz tereny pod działalność społeczną. 

Ze słabych stron charakterystyczne są zły stan techniczny świetlicy wiejskiej oraz migracja 

zarobkowa mieszkańców.

Do  kluczowych  szans  zaliczają  się  remont  świetlicy  wiejskiej  oraz  rozwój  turystyki  i  

agroturystyki.

Czynnikami,  które mogą stanowić zagrożenie dla zakładanych przedsięwzięć to obawa 

przed konfliktem we wsi i brak strony internetowej.

Wykorzystując zebrane dane wyznaczono priorytety rozwoju miejscowości.:

Priorytet 1: Integracja mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności wsi

Priorytet 2: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Priorytet 3: Promocja wsi i stworzenie możliwości uzyskiwania dochodów

Realizacja priorytetów głównych ma na celu spełnienie wizji rozwoju miejscowości, którą 

mieszkańcy ułożyli na warsztatach „Planowanie w procesie odnowy”.

Wizja: 
Gdy spokoju ducha szukasz gdzieś – idealna jest Szum wieś
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5 Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

Cele Zasoby Szanse Bariery Nazwa projektu

Priorytet 1: Integracja mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności wsi

Wysoki poziom integracji 
mieszkańców, 
Poprawa jakości i dostępności 
infrastruktury społecznej,
Stworzenie oferty kulturalnej i 
rekreacyjnej dla mieszkańców i 
turystów,
Rozbudowa infrastruktury 
technicznej wsi,
Zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców,

Świetlica wiejska, plac 
rekreacyjno – sportowy, plac 
zabaw, 

Program odnowy wsi, 
współpraca z gmina i 
WOK, fundusze unijne,

Brak środków 
finansowych, zły stan 
świetlicy wiejskiej, 
rozbicie mieszkańców 
na dwie grupy,

• Remont świetlicy wiejskiej m.in. wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymiana dachu, ocieplenie, wykonanie nowej 
elewacji, remont i wyposażenie zaplecza socjalnego, 
dobudowa kotłowni, szatni i inne,

• Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy m.in utwardzenie 
placu, postawienie małej infrastruktury, budowa sceny i inne,

• stworzenie kafejki internetowej z niezbędnym sprzętem do 
przeprowadzania szkoleń i kursów,

• rozbudowa placu zabaw,
• rozbudowa boiska do piłki siatkowej,
• organizacja imprez cyklicznych – Dzień Dziecka, Dzień 

Kobiet, Mikołajki, Sylwester, Dożynki wiejskie, zabawa 
taneczna,

• organizacja wypoczynku dla dzieci,
• oznakowanie ulic,
• budowa chodników,
• remont mostu,
• budowa kanalizacji,
• budowa parkingu przy placu zabaw,

Priorytet 2:Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Wysoki poziom integracji 
mieszkańców,
Stworzenie oferty kulturalnej i 
rekreacyjnej dla mieszkańców i 
przyjezdnych,
Kultywowanie tradycji,

Kapliczka, cenne 
przyrodniczo okolice,

Bliskość Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego, 
dobre kontakty z 
nadleśnictwem i parafią,

Brak środków 
finansowych, zły stan 
zabytków,

• Organizacja odpustu św. Franciszka
• wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych i pieszych 

oraz wydanie folderu,
• oznakowanie miejsc historycznych w sołectwie,
• organizacja dożynek wiejskich,

Priorytet 3: Promocja wsi.
Możliwość pozyskiwania 
środków przez sołectwo, 
Zaistnienie miejscowości w 
okolicy,

Plac rekreacyjno-sportowy, 
plac zabaw, zabytki, piękne 
okolice, działające 
stowarzyszenie,

Współpraca z gminą, 
programy unijne, 

Brak środków 
finansowych, 
skomplikowane 
procedury pozyskiwania 
i rozliczania środków, 

• Utworzenie strony internetowej wsi,
• szkolenia z agroturystyki i utworzenie pilotażowych 

gospodarstw,
• szkolenia dla mieszkańców z różnych dziedzin,
• organizacja imprez plenerowych,
• zarejestrowanie produktów tradycyjnych,
• sprzedaż produktów ekologicznych.



Harmonogram przedsięwzięć

Projekt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Remont świetlicy wiejskiej i 
zagospodarowanie terenu wokół

Rozbudowa placu zabaw

Rozbudowa boiska do siatkówki

Organizacja imprez cyklicznych

Organizacja odpustu św. 
Franciszka

Wytyczenie i oznakowanie ścieżek 
rowerowych

Oznakowanie miejsc historycznych 
we wsi

Utworzenie strony internetowej wsi

Szkolenia z agroturystyki

Szkolenia dla mieszkańców

Tabela 5: Harmonogram zadań
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Koszty i źródła finansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć

Lp. Nazwa projektu Koszt całkowity 
[zł]

Źródła 
finansowania

1. Remont świetlicy wiejskiej i 
zagospodarowanie terenu wokół 700 000,00 zł

Fundusze 
strukturalne, budżet 
gminy

2. Rozbudowa placu zabaw 10 000,00 zł Budżet gminy, 
sponsorzy

3. Rozbudowa boiska do siatkówki 10 000,00 zł Sponsorzy, budżet 
gminy

4. Organizacja imprez cyklicznych 20000 zł /rocznie

Środki własne, 
sponsorzy, 
Wołczyński Ośrodek 
Kultury

5. Organizacja odpustu św. Franciszka 3 000,00 zł Parafia, środki 
własne

6. Wytyczenie i oznakowanie ścieżek 
rowerowych 15 000,00 zł

Środki własne, 
Nadleśnictwo, UM 
Wołczyn

7. Oznakowanie miejsc historycznych 
we wsi 3 000,00 zł

Środki własne, 
sponsorzy, 
fundusze 
strukturalne

8. Utworzenie strony internetowej wsi 1 500,00 zł
Fundusze 
strukturalne, Środki 
własne

9. Szkolenia z agroturystyki 20 000,00 zł
ODR, środki 
własne, fundusze 
strukturalne

10. Szkolenia dla mieszkańców 50 000,00 zł
Fundusze 
strukturalne, budżet 
gminy

Tabela 6: Koszt i źródła finansowania
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