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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  Wierzbica  Dolna  został  ustalony na  lata  201-  -  2016.  Jest 

dokumentem  strategicznym  stworzonym  na  warsztatach  odnowy  wsi  „Planowanie  w 

procesie odnowy”, które odbyły się w listopadzie 2008 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 Wierzbica Dolna
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2 Charakterystyka miejscowości

2.1 Położenie

Sołectwo Wierzbica Dolna jest jednym z 20 sołectw należącym do Gminy Wołczyn. 

  

 

                                              

Przynależność administracyjna:

Sołectwo: Wierzbica Dolna
Gmina: Wołczyn

Powiat: Kluczborski
Województwo: Opolskie 
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Mapa 1: Położenie Wierzbicy Dolnej



Powierzchnia:

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

VIz
1. Wierzbica Dolna 929,4 - 5,0 236,8 166,2 124,03 47,5 2,6 0,3

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

Liczba ludności:

Liczba mieszkańców Wierzbicy Dolnej na dzień 11 listopada 2009 wynosiła 374 osób.

Struktura wiekowa została przedstawiona poniżej:

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem
0-6 10 18 28
7-15 21 23 44
16-19 12 17 29
20-65 111 110 221

Pow. 65 38 14 52
Razem 192 182 374

Tabela 2: Struktura wiekowa ludności wsi Wierzbica Dolna (UM Wołczyn na dzień 06-11-2009)

2.2 Historia

Nazwa  Wierzbica  Dolna  jest  nazwą  topograficzną,  określającą  naturalne,  przyrodzone 

właściwości terenu i krajobrazu – od słowa wierzba, a więc oznacza pierwotnie miejsce 

porośnięte wierzbami. Miejscowość została założona przez osadników niemieckich w XV 

wieku w okresie tzw. kolonizacji niemieckiej, od czego nazywano ją Wierzbicą Niemiecką. 

Wskutek  reformacji  w  XVI  wieku,  która  rozszerzyła  się  za  sprawą  Marcina  Lutra  w 

Europier, dotychczasowe katolickie parafie przeszły na ewangelickie. W I połowie XVIII 

wieku  zbudowano  w  sołectwie  pałac  hrabiowski,  który  na  przełomie  XIX  i  XX  wieku 

przeszedł w posiadanie hrabiego Schinella. Stan jego posiadania szacowany był na 27 

mórg ziemi uprawnej, łąki , pastwiska, 30 zabudowań stajennych dla inwentarza żywego, 

pałac z zabudowaniami dla służby. Za panowania hrabiego wieś bardzo się rozwinęła. Z 

powodu zamiłowania hrabiego do hazardu w 1930 roku stracił  on cały majątek i został 

wyrzucony z pałacu. Ten zdesperowany popełnił samobójstwo na cmentarzu kościelnym, 

co upamiętnia pomnik postawiony w tym miejscu.
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Majątek  hrabiego  pod  nowym  właścicielem  podupadał  stopniowo  w  ruinę,  aż  został 

rozdzielony pomiędzy chłopów,  jako rekompensatę za brak wynagrodzenia.  Pałac i  30 

budynków  przejął  niemiecki  skarb  państwa.  W  czasie  II  wojny  światowej,  w  czasie 

wyzwalania  ziemi  przez  Rosjan,  od  nalotów  lotnictwa  radzieckiego  zginęło  15 

mieszkańców wioski.  Wojska radzieckie zdewastowało wnętrze pałacu i  zrabowali  jego 

wyposażenie.  Wkrótce pałac zmieniono w spichlerz.  Po wojnie  pałac został  stopniowo 

rozebrany przez ludność, która zastała swoje domostwa zdewastowane i zniszczone. W 

tych samych latach rozpoczęto zasiedlanie wioski ludnością napływową ze Wschodu, z 

okolic Stanisławowa i Kołomyi. 

2.3 Struktura przestrzenna

Wierzbica Dolna to miejscowość o typie zabudowy ulicówka (jednodrożna wieś o zwartej 
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Zdjęcie 1: Krzyż nagrobny na terenie dawnego cmentarza przykościelnego (Źródło:  
http://wroclaw.hydral.com.pl) 

http://wroclaw.hydral.com.pl/


zabudowie  po  obu  stronach  drogi  oraz  o  przypadkowym  układzie  dróg  bocznych). 

Miejscowość leży wzdłuż drogi powiatowej z Wierzbicy Górnej do Świniar Małych.

W środku miejscowości skupiają się główne budynki użyteczności publicznej – Kościół, 

świetlica wiejska oraz strażnica OSP. Niedaleko od centrum wsi znajduje się plac zabaw 

dla dzieci, przystanek autobusowy, teren rekreacyjno – sportowy oraz park podworski.

3 Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

3.1 Zasoby przyrodnicze

Na  południe  od  Wierzbicy  Dolnej  znajduje  się  OCHK  “Lasy  Stobrawsko-Turawskie” 

utworzony uchwałą Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej  Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 

maja 1988 roku. Obszar ten objęty jest ze względu na znaczące walory przyrodnicze i 

krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i  słabe zurbanizowanie. Duże kompleksy leśne, 

silnie  rozwinięta  granica  lasu,  polodowcowa  rzeźba  terenu,  harmonijny  krajobraz 

wzbogacony licznymi alejami drzew oraz starymi parkami i zadrzewieniami, a także liczne 

stanowiska roślin i zwierząt chronionych stanowiło podstawę do objęcia ochroną prawną 

tak rozległego obszaru. 

Dużą wartość przyrodniczą przedstawiają także łęgi i grądy w okolicy Wierzbicy Dolnej.
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Zdjęcie 2: Fragment grądu w kompleksie leśnym pomiędzy  
Duczowem Wielkim a Wierzbicą Dolną (źródło:  
Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Wołczyn)



W gminie Wołczyn objęto ochroną prawną 7 pomników przyrody, w tym 2 aleje drzew, 1 

grupę drzew, 3 pojedyncze drzewa pomnikowe oraz 1 głaz narzutowy. Jeden z pomników 

przyrody – głaz narzutowy – położony jest na terenie sołectwa Wierzbica Dolna.

L.p. Nr rej.woj. Gatunek Lokalizacja

1 423 Głaz narzutowy Nadl. Namysłów – oddz.19af, obręb Gręboszów
Sołectwo Wierzbica Dolna

Tabela 3: Pomniki przyrody na terenie gminy Wołczyn (Źródło:Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Wołczyn)

L.p. Nr rejestru Lokalizacja

1 25/78 Park w Wierzbicy Dolnej

Tabela 4: Parki objęte ochroną konserwatorską znajdujące w rejestrze zabytków (Źródło:Inwentaryzacja przyrodnicza 
Gminy Wołczyn)
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Ilustracja 1: Waloryzacja przyrodnicza ( Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wołczyn - Mapa: Waloryzacja)



3.2 Dziedzictwo kulturowe

W  Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Wierzbicy Dolnej widnieją:

• Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. - kościół poewangelicki zbudowany w 1688 

roku z fundacji  melchiora von Studnitza, zrekonstruowany w 1939 roku na wzór 

poprzedniego  z  zachowaniem  pierwotnej  wieży.  Ma  konstrukcję  zrębową. 

Prezbiterium  zamknięte  trójbocznie.  Świątynię  dopełnia  wieża  o konstrukcji 

słupowej,  kryta  ośmiobocznym,  gontowym  dachem  namiotowym.  W  nawie 

zachowały się fragmenty polichromii z XVII w. ze sceną Sądu Ostatecznego. Ołtarz 

główny  reprezentuje  styl  późnobarokowy  (1  poł.  XVIII  w.).  Barokowa  jest  też 

ambona (poł. XVIII w.) z polichromią postaciową. Na stropie umieszczono trzy kopie 

rycerskie. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 72/54 z 4 czerwca 1954 

roku.

• Park podworski z XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków pod nr 25/78 z dnia 5 

marca 1978 roku, naturalistyczny,

• grodzisko położone około 250 m. na zachód od drogi Wierzbica Górna -  Świniary 

Małe,  około  100  m.  na  północny  zachód  od  parku  we  wsi,  wpisane  do 

wojewódzkiego rejestru zabytków pod numerem A-345/72,
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Ilustracja 2: Głaz narzutowy "Diabelski kamień" ( Źródło: Przewodnik Po 
Edukacyjnych Trasach Gminy Wołczyn)



• domy i zagrody z oborą datowane na XIX – XX wiek.
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Zdjęcie 3: Kościół Podwyższenia Krzyża Św. (Źródło:http://wroclaw.hydral.com.pl) 

Zdjęcie 4: Pałac w Wierzbicy Dolnej

http://wroclaw.hydral.com.pl/


3.3 Obiekty i tereny

Wierzbica  Dolna  posiada  kilka  miejsc  skupiających  działania  mieszkańców  i  samych 

mieszkańców: 

1. Boisko wiejskie sołectwo przystosowuje jako teren rekreacyjno – sportowy. Są już 

tam boisko do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową oraz piłkę plażową. Docelowo ma 

być toteż miejsce biesiadowania z miejscem do grillowania. 

2. Plac zabaw  mieszczący się niedaleko centrum wsi.

3. Świetlica wiejska z dwiema salami, otwarta trzy razy w tygodniu. Młodzież spotyka 

się tu, aby zagrać w ping ponga, gry planszowe lub posłuchać muzyki.  Panie z 

sołectwa organizują zajęcia sportowe – aerobic. Wołczyński Ośrodek Kultury objął 

świetlicę  w Wierzbicy projektem „Wieś  kulturą  bogata”,  gdzie  organizuje  zajęcia 

koszykarstwo,  hafciarstwo,  dziewiarstwo,  zajęcia  muzyczne,  wieczór  z  bajką, 

zajęcia plastyczne.
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Zdjęcie 5: Grodzisko



4. Budynek OSP Wierzbica Dolna, gdzie swoją siedzibę od około 50 lat ochotnicza 

straż  pożarna.  Mieści  się  tu   powstałe  w  2009  roku  centrum  kształcenia  na 

odległość.  Teren  wokół  strażnicy  wykorzystywany  jest  jako  miejsce  imprez 

plenerowych. Docelowo ma się tu znaleźć scena oraz miejsce do tańczenia.

3.4 Infrastruktura społeczna

W  Wierzbicy  Dolnej  nie  funkcjonuje  zakład  opieki  zdrowotnej,  szkoła,  przedszkole, 

biblioteka, apteka. Najbliższy ośrodek zdrowia znajduje się w Wierzbicy Górnej. Tam też 

dzieci  i  młodzież  dojeżdżają  do  przedszkola  i  szkoły  podstawowej.  Dostęp  do  kultury 

oferuje mieszkańcom Wołczyński Ośrodek Kultury, który organizuje szkolenia i spotkania 

w świetlicy wiejskiej oraz Centrum Kształcenia na Odległość mieszczące się w budynku 

OSP. Słabo rozwinięta jest  także sieć usług – jest  jeden sklep,  jedna firma usługowo-

handlowa i jeden skup złomu. 

W  Wierzbicy  Dolnej  funkcjonują  równolegle  dwa  kościoły  –  rzymskokatolicki  oraz 

zielonoświątkowy, mające do dyspozycji jeden wspólny cmentarz.

3.5 Infrastruktura techniczna

Wodociągi
Miejscowość jest w 100% zwodociągowana.

Kanalizacja
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Zdjęcie 6: Wyplatanie koszyków w ramach projektu "wieś kulturą 
bogata" (Źródło: www.dom-kultury-wolczyn.eu) 

http://www.dom-kultury-wolczyn.eu/


Miejscowość  nie  jest  skanalizowana.  Istnieje  duża  potrzeba  skanalizowania  wsi. 

Mieszkańcy korzystają głównie z przydomowych szamb, dwa gospodarstwa oraz budynek 

socjalny  posiadają  przydomowe  oczyszczalnie.  Mają  również  możliwość  tworzenia 

ekologicznych  oczyszczalni  ścieków,  do  których  mogą  uzyskać  dotację  z  Urzędu 

Miejskiego w Wołczynie.

Gazociągi
Brak sieci gazociągowej. Mieszkańcy korzystają z butli gazowych.

Energetyka
Miejscowość posiada dostęp do energii  elektrycznej. Dostawcą energii  jest „EnergiaPro 

S.A.”

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.

Internet
Internet jest dostarczany abonentom poprzez sieci telefoniczne. Poza tym w budynku OSP 

w ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, 

otwarte zostało Centrum Kształcenia. 

3.6 Gospodarka i rolnictwo

Miejscowość jest zakwalifikowana jako teren o dobrej przydatności dla produkcji rolniczej. 

Występują tu najlepsze gleby o dużej wartości dla produkcji rolniczej.

Mieszkańcy utrzymują się z produkcji rolniczej. Największa produkcje rolniczą na powyżej 

20 ha prowadzi 8 rolników. Pozostała część mieszkańców jest zatrudniona w pobliskich 

zakładach pracy lub pracuje za granicą.

Wśród podmiotów gospodarczych można wymienić:

• Sklep spożywczy

• Punkt skupu złomu

• firma usługowo – handlowa

3.7 Kapitał społeczny i ludzki

W sołectwie działa kilka organizacji i grup społecznych. Są to Ochotnicza Straż Pożarna, 
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grupa odnowy wsi  oraz Rada Sołecka.  Grupa odnowy wsi  skupia 30 osób i  zamierza 

zarejestrować się jako stowarzyszenie.

Miejscowość przystąpiła do programu odnowy wsi w czerwcu 2008 roku. Mieszkańcy mają 

już pierwsze sukcesy w programie – budowę placu zabaw, budowę placu rekreacyjno – 

sportowego z miejscem do gry w piłkę nożną, siatkową oraz plażową oraz organizację 

imprez integracyjnych – Dnia Dziecka i Zabawy Andrzejkowej. W dalszych planach grupa 

ma także zagospodarowanie parku podworskiego, remont świetlicy wiejskiej oraz dalszą 

rozbudowę placu zabaw i placu rekreacyjno – sportowego.

Plan odnowy miejscowości Wierzbica Dolna 14

Zdjęcie 7: Plac zabaw (Źródło - www.wolczyn.pl )

Zdjęcie 8: Dzień Dziecka w Wierzbicy Dolnej (Źródło-  Urząd Miejski w 
Wołczynie)

http://www.wolczyn.pl/


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)

• Dobrze funkcjonujące gospodarstwa rolne,

• Dobre warunki do produkcji rolnej, 

• Duża aktywność organizacji – OSP, grupa 

odnowy wsi, grupa młodzieży,

• Zabytki kultury – kościół, park dworski, 

grodzisko, 

• Pomnik przyrody – głaz narzutowy,

• Boisko przy byłej szkole,

• Plac zabaw,

• Centrum kształcenia na odległość,

• Świetlica wiejska,

• Budynek OSP i plac wokół,

• Stolarz – pomoc w wykonywaniu prac 

stolarskich,

• Dobra współpraca z rolnikiem 

posiadającym ładowarkę,

• Zróżnicowanie religijne – dwa kościoły: 

rzymskokatolicki i zielonoświątkowy,

• Lasy bogate w grzyby,

• Producent malin i truskawek,

• Stadnina koni, 

• Wymagający remontu kościół,

• Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna i 

gastronomiczna,

• Ciągnący się 3 lata remont świetlicy 

wiejskiej,

• Brak miejsca do organizacji imprez – sceny 

i stołów,

• Brak kanalizacji,

• Mała ilość miejsc pracy,

• Brak ośrodka zdrowia, szkoły i przedszkola,

• Słabo rozwinięta działalność gospodarcza,

• Zły stan dróg,

• Brak dogodnej komunikacji z terenami 

oferującymi pracę,

• Zbyt małe zaangażowanie mieszkańców,

• Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna,

• Niszczejący park,

Tabela 5: Zestawienie silnych i słabych stron miejscowości
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Szanse Zagrożenia

(czynniki zewnętrzne)
• Młodzież śpiewająca w zespołach 

muzycznych na terenie gminy (Italia, 

Modrzewiacy),

• Dobra współpraca z gmina i 

sponsorami,

• Popyt na produkty rolnicze,

• Zapotrzebowanie na żywność 

ekologiczną i produkt lokalny,

• Utworzenie ścieżki rowerowej,

• Możliwość pozyskiwania środków z 

zewnętrznych źródeł finansowania,

• Dokształcanie społeczeństwa – 

uczestnictwo w kursach i szkoleniach,

• lokale socjalne – nowi mieszkańców,

• Inkubator LGD,

• Postępująca emigracja zarobkowa,

• Brak w pobliżu dużych aglomeracji 

miejskich, 

• Brak sprawnego przepływu 

informacji, 

• Atrakcyjność dużych aglomeracji 

miejskich dla wykształconej 

młodzieży z miejscowości,

• Biurokracja utrudniająca 

pozyskiwanie środków unijnych,

• Słaba promocja ekologii i 

ekoturystyki,

• Brak środków własnych na 

współfinansowanie projektów,

Tabela 6: 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  tereny  pod  budowę  placu  zabaw  i  placu 

rekreacyjno – sportowego, prężnie działające organizacje oraz pomniki kultury i przyrody. 

Ze słabych stron charakterystyczne są nierozwinięta infrastruktura turystyczna oraz zbyt 

małe zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi (aktywnych jest  tylko ok. 10 osób z 374 

mieszkańców wsi).

Do kluczowych szans zaliczają się młodzież śpiewająca w okolicznych zespołach, budowa 

ścieżki rowerowej oraz możliwość pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Czynnikami, które mogą stanowić zagrożenie dla zakładanych przedsięwzięć to migracja 

zarobkowa oraz brak środków finansowych na realizację przedsięwzięć.

Wykorzystując zebrane dane wyznaczono priorytety rozwoju miejscowości.:

Priorytet 1: Zwiększenie atrakcyjności wsi.

Priorytet  2: Stworzenie  oferty  rekreacyjno  –  wypoczynkowej  dla  mieszkańców  oraz 

odwiedzających.

Priorytet 3: Promocja wsi.

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

mieszkańcy ułożyli na warsztatach „Planowanie w procesie odnowy”.

Wizja: 
Wierzbica Dolna – miejscowość przyjazna mieszkańcom i turystom, z rozbudowana 

infrastrukturą społeczną i techniczną, posiadająca ciekawą ofertę imprez 

kulturalnych i sportowych.
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5 Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

Cele Zasoby Szanse Bariery Nazwa projektu
Priorytet 1: Zwiększenie atrakcyjności wsi
Rozbudowa infrastruktury 
technicznej, rozwijanie i 
kultywowanie tradycji, 

Zabytkowy kościół i park, Programy unijne, 
współpraca z gminą i 
konserwatorem zabytków, 

Brak środków finansowych, 
Skomplikowane procedury 
uzyskiwania środków,

• Remont kościoła,
• Zagospodarowanie parku podworskiego,
• Budowa miejsc parkingowych,
• Poprawa stanu technicznego dróg na terenie 

sołectwa,

Priorytet 2: Stworzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców i odwiedzających
Wysoki poziom integracji 
społeczeństwa, 
Rozwój zainteresowań 
mieszkańców, 
Poprawa jakości, zakresu i 
dostępności lokalnej 
infrastruktury społecznej,

Świetlica wiejska, plac 
rekreacyjno – sportowy, 
plac zabaw, 

Program odnowy wsi, 
zaangażowanie w 
realizację organizacji 
działających na terenie 
wsi, Współpraca z 
gminą,Młodzież 
śpiewająca w zespołach 
muzycznych,

Brak środków finansowych, 
ciągnący się remont świetlicy 
wiejskiej, 

• Organizacja imprez integracyjnych – Dzień 
Dziecka, Dzień Strażaka, Mikołajki, Festyn Wiejski, 

• Rozbudowa placu zabaw,
• Rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego,
• Budowa sceny, podłogi przy remizie strażackiej,
• Budowa ścieżki rowerowej i pieszej,
• Zagospodarowanie terenu wokół remizy poprzez 

budowę m.in. bramy, podjazdu, miejsc 
parkingowych,

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

Plac rekreacyjno sportowy, i 
plac zabaw, zabytki, piękne 
okolice, Prężnie działająca 
grupa mieszkańców, 

Współpraca z gminą, 
programy unijne, 
utworzenie 
stowarzyszenia,

Brak środków finansowych, 
skomplikowane procedury 
pozyskiwania środków, 

• Organizacja Turnieju Piłki Plażowej,
• Strona internetowa wsi,
• Tablica informacyjna o wsi,
• Promocja produktu tradycyjnego – maliny, 

truskawki, konie, 



Harmonogram przedsięwzięć

Projekt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Remont kościoła,

Zagospodarowanie parku podworskiego,

Budowa miejsc parkingowych

Zagospodarowanie terenu wokół remizy 
po przez budowę m.in. bramy, podjazdu, 
miejsc parkingowych.

Poprawa stanu technicznego dróg na 
terenie sołectwa,

Organizacja imprez integracyjnych – 
Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, Mikołajki, 
Festyn Wiejski, 

Rozbudowa placu zabaw,

Rozbudowa placu rekreacyjno – 
sportowego,

Budowa sceny, podłogi przy remizie 
strażackiej,

Budowa ścieżki rowerowej i pieszej,

Organizacja Turnieju Piłki Plażowej,

Strona internetowa wsi,

  Tablica informacyjna o wsi,

Promocja produktu tradycyjnego – maliny, 
truskawki, konie, 

Tabela 7: Harmonogram zadań
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Koszty i źródła finansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć

Lp. Nazwa projektu Koszt całkowity 
[zł]

Źródła 
finansowania

1. Remont kościoła, 50 000,00 PROW, UM Wołczyn, 
parafia

2. Zagospodarowanie parku podworskiego, 30 000,00
UM Wołczyn, środki 
własne, konkursy 
ofert,

3. Budowa miejsc parkingowych, 60 000,00 Sponsorzy, UM 
Wołczyn,

4. Poprawa stanu technicznego dróg na 
terenie sołectwa, 200 000,00 UM Wołczyn, 

programy unijne,

5.
Organizacja imprez integracyjnych – Dzień 
Dziecka, Dzień Strażaka, Mikołajki, Festyn 
Wiejski,

5 000,00
rocznie

Sponsorzy, środki 
wypracowane, UM 
Wołczyn,

6. Rozbudowa placu zabaw, 7 000,00
Środki własne, 
sponsorzy, UM 
Wołczyn,

7. Rozbudowa placu rekreacyjno – 
sportowego, 30 000,00

Środki własne, 
sponsorzy, UM 
Wołczyn,

8.
Zagospodarowanie terenu wokół remizy po 
przez budowę m.in. bramy, podjazdu, 
miejsc parkingowych.

40 000,00 PROW, OSP

9. Budowa sceny, podłogi przy remizie 
strażackiej, 30 000,00

UM Wołczyn, 
konkursy ofert, 
sponsorzy,

10. Budowa ścieżki rowerowej i pieszej, 20 000,00 UM Wołczyn,

11. Organizacja Turnieju Piłki Plażowej 10 000,00 Środki wypracowane, 
UM Wołczyn, PO KL, 

12. Strona internetowa wsi, 1 500,00 Konkursy ofert

13.   Tablica informacyjna o wsi, 1 000,00 Środki własne, 
sponsorzy

14. Promocja produktu tradycyjnego – 
maliny, truskawki, konie, 2 000,00

Środki własne, 
UMWO, programy 
unijne,

Tabela 8: Koszt i źródła finansowania
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