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Za nami trzy kwartały roku,  w których utrzymywaliśmy dobre tempo in-
westycyjne. Wykonaliśmy kilkanaście ważnych dla naszych mieszkańców in-
westycji. Wybudowaliśmy nowe odcinki infrastruktury drogowej oraz nową 
sieć kanalizacyjną. Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne na kolejne 
inwestycje, które będą realizowane w następnych latach. 

Z wielka satysfakcją mogę powiedzieć, że był to dobry czas, ponieważ udało 
się naszej gminie pozyskać rzetelnego inwestora, który chce swój rozwój związać 
z naszym miastem. Gmina Wołczyn przez kilkanaście lat zabiegała o  sprzedaż 
zdegradowanych terenów po byłym Linopłycie, choć nie jest jego właścicielem. 
Dziesięć lat temu udało się zachęcić do zainwestowania w Wołczynie firmę Pi-
chon, która kupiła 10 ha terenu po byłym Linopłycie i prowadzi produkcję ma-
szyn rolniczych oraz komunalnych. W kolejnych latach, dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu gminy, Samorządowi udało się przekonać Sąd Gospodarczy w Opolu, 
by zmienić formę likwidacji Linopłytu i w miejsce likwidatora ustanowić syn-
dyka. W efekcie w miesiącu czerwcu tego roku, w wyniku przetargu ofertowego 
ogłoszonego przez syndyka byłych Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego 
w Wołczynie, doszło do sprzedaży kolejnych działek. Sprzedano 3 działki o łącz-
nej powierzchni ponad 10 ha. Nabywcą terenu inwestycyjnego została firma 
Meble Piaski z Wielkopolski. Właściciel na zakupionym terenie inwestycyjnym 
planuje budowę fabryki mebli. 

Pozostało jeszcze blisko 9 ha terenu, który został ogłoszony do sprzedaży 
przez syndyka masy upadłościowej w drodze przetargu.

- Niedawno kupił Pan 10-hektarową 
działkę po Opolskich Zakładach Przemysłu 
Lniarskiego. Dlaczego zdecydował się Pan 
zainwestować w Wołczynie?

- Jestem właścicielem Grupy Meblowej 
HK, składającej się z  trzech zakładów pro-
dukcyjnych opartych całkowicie na polskim 
kapitale, zlokalizowanych na południu Wiel-
kopolski i  województwa łódzkiego. Obecnie 
zatrudniam 700 osób. Postanowiłem wybudo-
wać czwarty zakład i szukałem odpowiedniego 
terenu. Brałem pod uwagę różne lokalizacje. 
Byłem już bardzo blisko zakupu jedenastu hek-
tarów w Piątku, ale ostatecznie zdecydowałem 
się na Wołczyn z  trzech zasadniczych powo-
dów. Po pierwsze, dlatego, że Wołczyn znajduje 
się zaledwie dwadzieścia kilometrów od mojej 
fabryki w  Laskach. Po drugie, w  gminie wie-
le osób poszukuje pracy, mam więc nadzieję, 
że nie będę miał problemów ze znalezieniem 
pracowników. Ale najważniejszym powodem 
jest bardzo udana współpraca z  wołczyńskim 
Urzędem Miejskim, a  przede wszystkim pa-
nem burmistrzem Janem Leszkiem Wiąckiem. 
To on mnie namawiał do kupna działki, prze-
konywał, ale na słowach się nie skończyło. Pan 
burmistrz wraz z urzędnikami cały czas mi po-
magają, by ta inwestycja się zmaterializowała 
jak najszybciej. Jestem pod ogromnym wraże-
niem otwartości, życzliwości i profesjonalizmu 
jakich tu doświadczyłem.

- Na czym będzie polegała ta inwestycja?
- Planuję wybudowanie fabryki mebli 

tapicerowanych oraz stelaży. W  Wołczynie 
powstanie hala produkcyjna, biurowiec, ma-
gazyny elementów do produkcji i  gotowych 
produktów. Całość zabudowań będzie miała 
20 tysięcy m2 powierzchni. Budżet inwestycji 
to około 50 milionów złotych. 

- Kiedy ma ruszyć produkcja?
- Mam nadzieję, że stanie się to pod koniec 

przyszłego roku. Teren, który kupiliśmy, dwa-
dzieścia lat nie był użytkowany. Był w  stanie 
całkowitej dewastacji. Obecnie nasze przygo-
towania pod inwestycję idą dwutorowo. Zaczę-
liśmy od porządkowania terenu, wyburzenia 
zrujnowanych budynków i  wykoszenia lasu 
chaszczy. Ale równocześnie przygotowujemy 
dokumentację, która umożliwi nam wybu-
dowanie fabryki. Pracę znajdzie tu w  począt-
kowym etapie 300-400 osób, nie licząc firm 
współpracujących. Zatrudnienie z  kooperan-
tami to około 1500 osób. 

- Mieszkańców gminy Wołczyn pewnie 
najbardziej interesuje, kiedy Pana firma roz-
pocznie nabór pracowników do nowej fabryki?

- Planujemy zatrudnienie tapicerów, 
szwaczki, mechaników i pracowników do pro-
dukcji stelaży. Nie muszą to być osoby posiada-
jące wykształcenie i doświadczenie na danym 
stanowisku. Zapewniamy pełne przeszkolenie. 
W  związku z  tym chętni do pracy nawet już 

mogą się do nas zgłaszać. Nim zakład w Woł-
czynie powstanie, przejdą szkolenia w  zakła-
dzie w Laskach. Zapewniam, że oferujemy na-
prawdę bardzo atrakcyjne zarobki.

- A jaka jest historia Fabryki Mebli Piaski?
- Firma powstała w  1988 roku. Pomysł 

przyniosło życie. W tym czasie moja teściowa 
przez dwa tygodnie stała w  kolejce, by kupić 
meble. Poświęciła tyle czasu na tak prozaiczny 
zakup, a  tak naprawdę nie miała w czym wy-
bierać. Prowadziłem wtedy firmę budowlaną 
i  postanowiłem się przebranżowić. Otworzy-
łem fabrykę mebli. Trzydzieści lat temu był to 
trzeci zakład tej branży w powiecie kępińskim, 
dziś jest ich około sześciuset. To najwięk-
sze zagłębie meblowe w  Europie Środkowo 
-Wschodniej. Po czasie do biznesu włączyli 
się dwaj moi bracia. Wspólnie mamy siedem 
fabryk, zatrudniamy 2500 osób. Prowadzimy 
ponadto między innymi hotele i wydawnictwo.

- Gdzie sprzedajecie swoje produkty?
- Niemal na całym świecie. Najwięcej na-

szych mebli trafia do Niemiec i  Francji, ale 
sprzedajemy także do Austrii, Bułgarii, Mongo-
lii, Nowej Kaledonii, RPA czy na Madagaskar. 
Aby nasz towar był atrakcyjny, zatrudniamy 
profesjonalnych projektantów, jeździmy na targi 
designu – między innymi do Mediolanu, oglą-
damy, podglądamy i trzymamy rękę na pulsie.

- Dziękuję za rozmowę.
(Red.)

Będzie praca
dla co najmniej 300 osób
Rozmowa z Henrykiem Kaczorowskim, właścicielem Fabryki Mebli Piaski
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Zakończono ostatni etap przebudowy ulicy 
Młyńskiej w Szymonkowie

Przebudowa drogi w Szymonkowie realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy etap przebudowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych wykonany został w 2015 r. Drugi etap dotyczył ul. Młyńskiej. 
Wykonano 860 m drogi asfaltowej oraz 74 m chodnika z kostki betonowej. Koszt przebudowy drugie-
go etapu to ok. 700 tys. zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej  wyniosło blisko 440 tys. złotych. 

W ramach dwóch etapów przebudowy wykonano w Szymonkowie ponad 1300 m drogi asfalto-
wej, których łączny koszt wyniósł blisko 1 200 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych to ok. 510 tys. zł.

(Red.)

Wybudowano dwie  drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych w Wąsicach

Na budowę dwóch dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w  Wąsicach gmina Wołczyn 
pozyskała dofinansowanie z budżetu wojewódz-
twa opolskiego w  ramach Ochrony Gruntów 
Rolnych. Inwestycje, które ruszyły z  końcem 
sierpnia  obejmowały wykonanie nawierzchni 
asfaltowych wraz ze zjazdami i  oświetleniem. 

Budowa odcinka drogi o długości 365 m na uli-
cy Głównej wyniosła ok. 303 tys. zł, z czego 89 
tys. zł to dofinansowanie. Natomiast budowa od-
cinka drogi o długości 548 m na ulicy Opolskiej 
w Wąsicach pochłonęła 381 tys. zł z czego dofi-
nansowanie stanowi 80 tys. zł.

 (Red.)

Droga na ulicy Młyńskiej w Szymonkowie 
w trakcie remontu.

Nowa droga na ulicy Młyńskiej 
w Szymonkowie.

Droga w Wierzbicy Dolnej przed budową.

Nowa droga asfaltowa 
w Wierzbicy Dolnej oraz 
na ulicy E. Orzeszkowej 
w Wołczynie

Wybudowano 345 metrów drogi gmin-
nej w Wierzbicy Dolnej. Wykonano na-
wierzchnię asfaltową, zjazdy oraz pobocza. 
Inwestycja pochłonęła 69 tys. zł w całości 
finansowanych ze środków budżetu gminy.

Natomiast na ul. E. Orzeszkowej w Woł-
czynie wybudowano na odcinku 63 m drogę 
z nawierzchnią asfaltową do nowo powsta-
łego budynku wielorodzinnego. Koszt bu-
dowy to ok. 72 tys. zł, w całości finansowany 
ze środków budżetu gminy. (Red.)

Nawierzchnia asfaltowa na odcinku ulicy 
E. Orzeszkowej w Wołczynie.

Ulica E. Orzeszkowej przed budową.

Wybudowana droga asfaltowa 
w Wierzbicy Dolnej.

Ulica Główna po remoncie.Ulica Główna przed remontem.

Ulica Opolska po remoncie.Ulica Opolska przed remontem.
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W  ramach przebudowy Placu Wolności realizowanego przez gminę 
Wołczyn wybudowano nową drogę asfaltową, miejsca postojowe z betono-
wej kostki brukowej, ciągi piesze oraz nowe oświetlenie i nasadzenia. Łącz-
ny koszt przebudowy to blisko 590 tys. zł, z czego 148 tys. zł pokryła zdobyta 
dotacja, a ponad 76 tys. zł dołożyło starostwo. 

Podczas przebudowy Placu Wolności, parafia rzymskokatolicka wy-
mieniła nawierzchnię wokół kościoła św. Teresy co współgra z całością zre-
alizowanej inwestycji. 

W ramach remontu ulicy Dworcowej realizowanego przez powiat klu-
czborski wykonano nową nawierzchnię asfaltową, chodniki oraz wygospo-
darowano 56 nowych miejsc parkingowych. Łączny koszt remontu to blisko 
800 tys. zł, z czego 50 % pokryła zdobyta dotacja, a 200 tys. zł dołożyła gmi-
na Wołczyn z własnego budżetu.

Uroczyste otwarcie rozpoczął przejazd zabytkowych samochodów ko-
lekcjonera Andrzeja Sypki z Kluczborka. Orszak prowadzony był przez woł-
czyńskich motocyklistów spod stacji PKP na Plac Wolności, gdzie uroczy-
stego przecięcia wstęgi dokonali Jan Leszek Wiącek - burmistrz Wołczyna, 
Piotr Pośpiech - starosta kluczborski, Henryk Mrozek - wykonawca firma 
Remost oraz Zbigniew Cichoń mieszkaniec ulicy Dworcowej. Poświęcenia, 
poprzedzonego modlitwą o Błogosławieństwo Boże dla podróżujących do-
konał proboszcz Rafał Tański. Burmistrz Wołczyna oraz starosta kluczbor-
ski podsumowali te ważne zadania drogowe, które były efektem wspólnych 
działań  w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

(Red.)

Plac Wolności w Wołczynie
zyskał zupełnie nowy wygląd

Nowe miejsca postojowe na Placu Wolności. Test wyremontowanej ul. Dworcowej.

Oficjalne przecięcie wstęgi.Przebudowany Plac Wolności.

Na początku listopada 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie zakończonych dwóch ważniejszych 
inwestycji, powiatowej i gminnej, prowadzonych równolegle w jednym czasie. Zadania te realizo-
wane były przy wsparciu środków zewnętrznych pozyskanych z Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
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Zakończono kanalizowanie osiedla 
domów jednorodzinnych przy ulicy 
Poznańskiej w Wołczynie

wej, Bzowej, Wrzosowej, Tulipanowej, Azaliowej. 
Astrów oraz  część ulic Jaśminowej i Krokusowej, 
dodatkowo wykonano  88 przyłączy o długości 400 
m. Koszt budowy tego etapu to ok. 600 tys. zł.

Tegoroczny, ostatni etap inwestycji zakończył 
całościowy proces kanalizowania osiedla domów 
jednorodzinnych. Ostatecznie w ramach tej 3-eta-
powej inwestycji wykonano ponad 3 600 m ruro-
ciągu  kanalizacji oraz przyłącza na łączny koszt ok. 
1 600 tys. zł.

Skanalizowanie pozwoli na wykonanie ko-
lejnych inwestycji drogowych na osiedlu domów 
jednorodzinnych, na które są już opracowywane 
projekty budowlane. 

(Red.)

Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji Sp. z  o.o. w  Wołczynie reali-
zuje projekt pn. Uporządkowa-
nie gospodarki kanalizacyjnej 
w  aglomeracji Wołczyn. Całko-
wita wartość projektu to ponad 
14 mln zł z  czego dofinansowa-
nie w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i  Środo-
wisko 2007-2013 wynosi 63,75% 
(ponad 7 mln zł). 

Projekt obejmuje: skanalizowanie miej-
scowości Krzywiczyny i  Skałągi, budowę 
słonecznej panelowej suszarni osadów na 
obszarze oczyszczalni w  Wołczynie, zakup 
samochodu specjalistycznego do obsługi 
sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie systemu 

monitoringu i wizualizacji obiektów kanali-
zacyjnych.

Obecnie zakończyła się budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Krzywiczynach. W ramach tej 
inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną wraz 
z  przyłączami o  łącznej długości ponad 8,5 
km oraz dwoma tłoczniami. W ramach reali-
zowanego  projektu zakończono również roz-
budowę inteligentnego systemu zarządzania 

typu SCADA oraz zakupiono specjalistyczny 
samochód asenizacyjny do czyszczenia kana-
lizacji sanitarnej i  deszczowej. Z  początkiem 
2018 roku będą realizowane następne etapy 
tego projektu. Obecnie przygotowywane są 
dokumenty przetargowe na budowę kanali-
zacji w  Skałągach, oraz na budowę słonecz-
nej panelowej suszarni osadów na obszarze 
oczyszczalni w Wołczynie.

W miesiącu listopadzie na uroczystej gali 
w Katowicach, w otoczeniu firm i instytu-
cji biznesu oraz nauki, Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie otrzymał 
prestiżowe wyróżnienie EKOSYMBOL 2017. 
Nagroda przyznawana jest przez redakcję 
„Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego”. 
Kapituła doceniła przede wszystkim systema-
tyczną rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz 
skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych, w tym unijnych dla potrzeb rozwiązywa-
nia problemów gospodarki wodno-ściekowej.

(ZWiK)

Jednym z zadań ujętym w wieloletnim planie inwestycyjnym  gminy Woł-
czyn było uporządkowanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na osie-
dlu domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie.

W  związku z  wielkością inwestycji, jaką jest 
budowa sieci sanitarnej, zadanie to realizowano 
w trzech etapach obejmujących lata 2012-2017.

W pierwszym etapie w 2012 roku wybudowa-
no przepompownię umożliwiającą odprowadza-
nie ścieków do miejskiej kanalizacji wraz z częścio-
wą kanalizacją ul. Jaśminowej i Kwiatów Polskich 
o łącznej długości 222 m. Koszt tego zadania wy-
niósł 457 tys. zł.

Drugi etap realizowany był w latach 2014-2015 
i obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości ponad 1 100 m na ulicy Kwia-
tów Polskich, Chabrów  oraz Krokusowej. Ponadto 
wykonano 54 przyłącza o długości 323 m. Koszt 
realizacji drugiego etapu zamknął się w  kwocie 
535 tys. zł.

Trzeci etap rozpoczął się z końcem 2016 roku 
i zakończył w kwietniu 2017 r.

W tym ostatnim etapie została wykonana  ka-
nalizacja sanitarna o długości 1600 m.

Odcinki sieci obejmowały  działki budowla-
ne przy ulicach : Słonecznikowej, Różanej, Iryso-

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w Krzywiczynach.

Ponad 7 milionów
dofinansowania
na gospodarkę kanalizacyjną
w gminie Wołczyn

Zakupiony specjalistyczny samochód 
do obsługi sieci kanalizacyjnej.
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Gmina
uruchomiła
system dopłat 
do wymiany 
ogrzewania na 
proekologiczne

Chcąc poprawić jakość  powietrza 
i  środowiska na terenie naszej gminy,  
Rada  Miejska w Wołczynie w dniu 31 
marca 2017 r. podjęła uchwałę, która 
określa zasady przyznawania dotacji 
do kosztów poniesionych przez miesz-
kańców na modernizację lub budowę 
ekologicznego systemu ogrzewania. 
Maksymalna kwota, o jaką można sta-
rać się w ramach nowo uruchomionego 
programu dotacji na wymianę pieców 
węglowych na ekologiczne źródła cie-
pła, to 2 tys. zł. Są to środki w całości 
wygospodarowane z własnego budżetu 
gminy. Dotychczas gmina podpisała 30 
umów na dotację.

Jednocześnie gmina udzieliła dofi-
nansowania 7 beneficjentom na łączną 
kwotę 14 tys. zł na budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 

Natomiast w  ramach otrzymanej 
dotacji ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w Opolu gmina roz-
dysponowała kwotę blisko 8500 zł dla 
13 beneficjentów ubiegających się o do-
finansowanie  na usunięcie wyrobów 
azbestowych.

(Red.)

Gmina Wołczyn pozyskała dofi-
nansowanie na realizację kolej-
nych inwestycji w 2018 r. ze środ-
ków zewnętrznych. 

W  ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 dotyczącego zadań inwestycyjnych, 
poprawiających energetyczność w  budynkach 
użyteczności publicznej, gmina pozyskała do-
finansowanie na termomodernizację dwóch 
budynków w  Wołczynie, tj. budynku świetlicy 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budynku przy 
ulicy Sienkiewicza 5, w  którym mieści się bi-
blioteka publiczna, oddział przedszkolny  i sie-
dziby działających organizacji  pozarządowych.

Ponadto gmina Wołczyn została jednym 
z  partnerów projektu współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, który zakłada realizację inwestycji 
zmniejszających emisję spalin dla 14 samorzą-
dów z  Subregionu Północnego Opolszczyzny. 
Wnioskodawcą projektu pn. Realizacja strategii 
niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Pół-
nocnego Województwa Opolskiego jest powiat 
kluczborski. W dniu 21 czerwca 2017 r. starosta 
kluczborski i  partnerzy projektu (w  tym rów-
nież gmina Wołczyn) podpisali umowę z mar-
szałkami województwa na przekazanie ponad 
42 mln. zł dofinansowania. Całkowita wartość 
projektu wynosi blisko 52 mln. zł. W  ramach 

swojej części zadania pn. Budowa wyznaczonej 
ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride 
oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-
-Brynica-Wołczyn, Gmina Wołczyn zamierza 
wybudować miejsca postojowe dla rowerów 
i samochodów, ścieżkę rowerową oraz chodnik, 
zamontować wiatę odpoczynkową oraz tablice 
informacyjne. Realizacja operacji zaplanowana 
jest na 2018 rok.

Gmina Wołczyn złożyła kolejne dwa wnio-
ski, pierwszy o dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020 w  ramach ochrony 
różnorodności biologicznej, na utworzenie 
ogrodu roślin słonolubnych, co pozwoli czę-
ściowo zagospodarować złoża wołczyńskich 
wód solankowych. Ostateczna ocena wniosków 
w  ramach programu RPO WO zaplanowana 
jest na kwiecień 2018 r.

Drugi wniosek o  dofinansowanie przebu-
dowy drogi ulicy Kwiatów Polskich w Wołczy-
nie z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Jeszcze w  tym roku gmina złoży wniosek 
o dofinansowanie budowy żłobka w Wołczynie 
w ramach rządowego programu Maluch+2018.

Na koniec warto wspomnieć, że o  środki 
zewnętrzne ubiega się nie tylko Urząd Miejski, 
ale też inne instytucje gminne, takie jak: Zakład 
Wodociągów i  Kanalizacji, Wołczyński Ośro-
dek Kultury, Miejska Biblioteka, gminne szkoły 
oraz stowarzyszenia działające w sołectwie.

(Red.)

Gmina Wołczyn skutecznie 
pozyskuje finansowe środki
zewnętrzne

Wyremontowano
kolejne kamienice
w mieście

W  miarę posiadanych środków budżeto-
wych, gmina sukcesywnie wykonuje remonty 
kolejnych kamienic mieszkalnych w  mieście. 
W  tym roku wykonano remont dwóch elewa-
cji kamienic mieszkalnych przy Placu Wolno-
ści w  Wołczynie. Prace remontowe prowadzi-
ło wołczyńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i  Mieszkaniowej, które wykonało 
nową elewację wraz z  dociepleniem i  orynno-
waniem kamienic nr 2 i  3. Łączny koszt prac 
remontowych wyniósł blisko 60 tys. zł.

(Red.)
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W  sołectwie Bruny  w  ramach remontu 
świetlicy wiejskiej wymienione zostały drzwi 
na kwotę  8 tys. zł. W sołectwie Gierałcice  do-
kończono budowę oświetlenia placu przy boisku 
sportowym, koszt tego zadania to ponad 10 tys. 
zł. Sołectwo Krzywiczyny przeznaczyło 5 tys. 
zł  na wykonanie i montaż piłkochwytu na bo-
isku sportowym. Sołectwo Ligota Wołczyńska 
z  funduszu sołeckiego za 5 tys. zł wyremonto-
wało kapliczkę wiejską. W  sołectwie Szum wy-
budowano wiatę piknikową oraz utwardzono 
teren wokół niej, zrobiono to kosztem 18 tys. zł. 
W sołectwie Szymonków 8 tys. zł przeznaczono 
na wymianę okien w szkole podstawowej oraz 6 
tys. zł na wymianę bramy garażowej w strażnicy 
OSP. Sołectwo Świniary Małe 5,5 tys. zł przezna-
czyło na zakup sprzętu na wyposażenie kuchni 
w świetlicy wiejskiej. Sołectwo Świniary Wielkie 
prowadziło II etap remontu świetlicy wiejskiej, 
w ramach którego odnowiono toalety na kwotę 6 
tys. zł. Sołectwo Skałagi w ramach kompleksowej 
modernizacji stawu w parku przeznaczyło z fun-
duszu sołeckiego 10 tys. zł na odmulenie stawu.

Warto wspomnieć, że mieszkańcy sołec-
twa Duczów Wielki i Mały w końcu będą mie-

li świetlicę u  siebie. Gmina Wołczyn zakupiła 
budynek jednorodzinny z  przeznaczeniem na 
świetlicę wiejską. Obecnie przygotowywane są  
dokumenty techniczne niezbędne do przepro-
wadzenia prac adaptacyjnych. Mieszkańcy Du-
czowa planują sukcesywnie remontować świe-
tlicę w  ramach nowego funduszu sołeckiego 
przy wsparciu środków z budżetu gminy.

(Red.)

Wybrane przedsięwzięcia
realizowane w ramach
funduszu sołeckiego

Zagospodarowany 
staw w parku 
w Skałągach  
nagrodzony

Sołectwo Skałągi wzięło udział w tego-
rocznym konkursie „Piękna wieś opolska” 
w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”, 
w ramach którego zagospodarowanie stawu 
w Skałagach  zajęło I miejsce w wojewódz-
twie, zdobywając nagrodę w  wysokości 12 
000,00 zł. Przedstawiciele Stowarzyszenia 
i  Odnowy Wsi Skałągi odebrali nagrodę 
podczas tegorocznych dożynek wojewódz-
kich, które w tym roku odbywały się w Na-
mysłowie. W realizację nagrodzonego pro-
jektu były zaangażowane: Rada Sołecka, 
Stowarzyszenie Rozwoju i  Odnowy Wsi 
Skałagi, Ochotnicza Straż Pożarna oraz 
mieszkańcy wsi.

Przy stawie wykonano szereg prac na 
ponad 50 tys. zł.  W   dużej mierze zosta-
ły  wykonane z nagrody otrzymanej w 2016 
roku za zajęcie III miejsca w konkursie „Na 

najlepszą koncepcję zagospodarowania tere-
nów zielonych wsi”, która wynosiła 20 000,00 
zł. Pozostałe fundusze pochodziły z budżetu 
gminy oraz funduszu sołeckiego. 

Staw został odmulony, wzmocniono li-
nie brzegowe, wykonano drewniany pomost, 
wybudowano nowe ścieżki spacerowe w par-

ku oraz zamontowano dodatkowe ławki i na-
sadzono wiele różnych gatunków roślin. 

Projekt ten zintegrował mieszkańców 
wsi. W efekcie powstało wyjątkowe miejsce, 
które stało się ozdobą sołectwa, a  z  drugiej 
strony stanowi bezpieczne miejsce rekreacji 
w otoczeniu natury. (Red.)

W tym roku, w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z gminne-
go budżetu, realizowane są zadania w całej gminie na kwotę blisko 330 tys. 
zł. Dotychczas sołectwom udało się wykonać wiele potrzebnych inwesty-
cji, wesprzeć ciekawe inicjatywy oraz doposażyć świetlice wiejskie, szkoły 
i ochotnicze straże pożarne.

Wiata piknikowa w Szumie.

Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej 
w Świniarach Małych.

Wyremontowana kapliczka w Ligocie 
Wołczyńskiej.
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Dotacje gminne
na remont
drewnianych
kościółków

W roku bieżącym gmina Wołczyn 
przyznała dotacje w  kwocie blisko 48 
tys. zł dla dwóch parafii na potrze-
by remontowe kościołów. Dla para-
fii rzymskokatolickiej p.w. św. Jacka 
w Wierzbicy Górnej przeznaczono do-
tację w wysokości 30 tys. zł na wymianę 
pokrycia dachowego wraz z impregna-
cją grzybobójczą. 

Dla parafii rzymskokatolickiej p.w. 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w  Szymonkowie przeznaczono dotację 
blisko 18 tys. zł na wymianę podłogi 
porażonej grzybem w  kościółku filial-
nym p.w. św. Bartłomieja w Świniarach 
Wielkich.

(Red.)

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej organizowanej z okazji Święta Kon-
stytucji 3 maja wręczono honorowe odznaczenia „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Wołczyn”, które otrzymali: Zofia Kuczyńska, Urszula Łysiak, Elż-
bieta Zabłocka, Adam Śpiewak, Ryszard Zieliński, Gminne Koło Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Wołczynie. Odznakę „Honorowy Obywatel 
Gminy Wołczyn” otrzymał Br. Czesław Wrona. 

Na zdjęciu od lewej: przedstawicielki Koła Emerytów, szósta od lewej Zofia Kuczyńska, Urszula Łysiak, Elżbieta Zabłocka, Ryszard Zieliński i Adam 
Śpiewak, burmistrz Wołczyna oraz przewodniczący Rady Miejskiej.

Na wrześniowej sesji Rady Miej-
skiej Wołczyna przewodniczący 
Rady Waldemar Antkowiak, bur-
mistrz Wołczyna Jan Leszek Wią-
cek oraz radni uroczyście pożegna-
li i podziękowali za dotychczasową 
pracę  wiceprzewodniczącej Rady 
obecnej kadencji Pani Bar-
barze Błaszczykiewicz. 

Pani Barbara Błaszczykiewicz, 
radna 3. kadencji złożyła mandat 
z  chwilą powołania jej na stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 
w Wołczynie.

W poprzedniej kadencji pani Bar-
bara Błaszczykiewicz pełniła funkcję 
przewodniczącej Komisji Rewizyj-
nej, a w ostatniej była wiceprzewod-
niczącą Rady Miejskiej. W  związku 

z  wygaśnięciem mandatu radnej, Rada Miejska 
w drodze głosowania powołała na stanowisko wi-
ceprzewodniczącego Panią Halinę Neugebauer.

Natomiast na 10 grudnia br. wojewoda opol-
ski wyznaczył termin wyborów uzupełniających 
do Rady Miejskiej  w  okręgu wyborczym nr 2 
w Wołczynie, z którego radną tej kadencji była 
pani Barbara Błaszczykiewicz.

(Red.)

Pożegnanie wiceprzewodniczącej 
Rady Miejskiej

Tegoroczni zasłużeni
dla Miasta i Gminy Wołczyn

Odznaka Honorowy Obywatel Miasta i Gminy 
Wołczyn dla Br. Czesława Wrony.
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Zgodnie z tradycją, uroczystości dożynko-
we wieńczące prace na polach stały się okazją 
do podziękowania wyróżniającym się rolnikom 
z gminy Wołczyn. Podczas gminnych dożynek 

w  Szumie medale „Zasłużony dla rolnictwa”, 
nadawane przez ministra rolnictwa na wnio-
sek burmistrza Wołczyna zostały wręczone: 
Małgorzacie Gladis z  Szumu, Alojzemu Bur-

sy z  Wierzchów, Walterowi Gerlic z  Szumu, 
Krzysztofowi  Łężnemu z Wołczyna oraz Wal-
demarowi Olejnikowi z Wierzchów.

(Red.)

Na zdjęciu od lewej stoją Waldemar Olejnik, Urszula Langhammer sołtys sołectwa Szum, Alojzy Bursy, Walter Gerlic, Małgorzata Gladis, Krzysztof Łężny, 
Bogusław Adaszyński zastępca burmistrza Wołczyna.

Tegoroczni rolnicy uhonorowani odznaką 
Zasłużony dla Rolnictwa

Podczas tegorocznych Dni Wołczyna po raz XIX wręczono statu-
etki Wołczyńskiego Isandra w poszczególnych kategoriach. W katego-
rii „Promocja miasta i gminy Wołczyn” –  statuetkę zdobył Waldemar 
Heliasz, w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna” –  Para-
fialny Oddział Akcji Katolickiej, w kategorii, „Biznes i przedsiębior-
czość w  działalności rolniczej” – Andrzej Babiak, w  kategorii, „Biz-
nes i przedsiębiorczość w działalności pozarolniczej” – Firma WIDJO 

z Wierzchów. Kapituła Wołczyńskiego Isandra przyznała w tym roku 
również statuetkę Superwołczyńskiego Isandra, którą otrzymała Ur-
szula Langiewicz-Borysow.

Nagroda Wołczyńskiego Isandra jest wyróżnieniem za efekt wielo-
letniej pracy osób, firm, które w szczególny sposób angażują się w życie 
lokalnej społeczności, tworzą dorobek gospodarczy, kulturalny i promują 
miasto i gminę Wołczyn.  (Red.)

Na zdjęciu od lewej stoją Waldemar Heliasz, Wiesław Karpiński (firma WIDJO), Urszula Langiewicz-Borysow, z tyłu Andrzej Buła marszałek województwa 
opolskiego, Elżbieta Zabłocka i Adam Bar przedstawiciele akcji katolickiej, Andrzej Babiak, Jan Leszek Wiącek burmistrz Wołczyna, Piotr Pośpiech starosta 
kluczborski.

Tegoroczni laureaci
Wołczyńskiego Isandra
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Nauczyciele i uczniowie
nagrodzeni

Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej 
burmistrz Wołczyna nagrodził nauczy-
cieli placówek oświatowych za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczne i  wychowawcze. 
Oficjalne obchody oświatowego święta od-
były się w dniu 13 października w Urzędzie 
Miejskim w Wołczynie. Była to szczególna 
okazja, aby wyrazić wdzięczność wszystkim 
pracownikom oświaty oraz okazja do wyra-
żenia uznania za codzienny trud kształce-
nia oraz wychowania dzieci i młodzieży.  

Podczas spotkania wyróżniono nagrodą 
burmistrza Wołczyna następujących nauczy-
cieli: panią  Ewę Rogożę i  panią Alicję Dą-
browską-Kelniarz ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w  Wołczynie, panią Halinę Neugebauer ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w  Wołczynie, pa-
nią Annę Myśliwczyk i  panią dyrektor Beatę 
Krzyształowicz ze Szkoły Podstawowej w Wą-
sicach, panią Krystynę Mierzchałę ze Szkoły 
Podstawowej w Komorznie, panią Alinę Lech 
i  pana dyrektora Lesława Czernika ze Szko-
ły Podstawowej w  Wierzbicy Górnej, panią 

Justynę Broniszewską, panią Annę Sęk, pana 
Bogusława Włosa i panią dyrektor Ewę Włos 
z  Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół 
w Wołczynie.

Za wyniki w nauce i  za osiągnięcia spor-
towe w  roku szkolnym 2016/2017 burmistrz 
przyznał 152 uczniom stypendia. Otrzymało 
je 84 uczniów szkół podstawowych oraz 68 
uczniów Gimnazjalno-Licealnego Zespołu 
Szkół w  Wołczynie. Burmistrz przyznał tak-
że stypendia za osiągnięcia artystyczne łącz-

nie 7 uczennicom ze Szkoły Podstawowej nr 
1 i  Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół 
w Wołczynie. 

Oprócz stypendiów uczniowie za osią-
gnięcia naukowe, artystyczne i  kulturalne 
dokonane w roku szkolnym 2016/2017 otrzy-
mali nagrody rzeczowe. Burmistrz wręczył 40 
nagród rzeczowych, które trafiły do uczniów 
szkół podstawowych oraz Gimnazjalno-Lice-
alnego Zespołu Szkół w Wołczynie.

(Red.)

Wokalistki zespołu Wielokropek, 
działającego przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w  Wołczynie pod kie-
rownictwem artystycznym Marii 
Tymczyszyn, zostały nagrodzone 
i  wyróżnione na jesiennym VIII 
Międzynarodowym Festiwalu Mło-
dych Talentów w Pradze.

Uczestniczyło w  nim łącznie 55 wykonaw-
ców w kategoriach: piosenka estradowa, piosenka 
ludowa, zespoły wokalne, wokalno-instrumen-
talne. Wystąpili młodzi artyści z  ośmiu państw 

europejskich: Bułgarii, Czech, Chorwacji, Esto-
nii, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Polski. Nasz 
kraj reprezentowały laureatki XXVI Międzyna-
rodowego Festiwalu Piosenki i  Tańca „Majowa 
Nutka” w Częstochowie, w tym: Zofia Martyni-
szyn, Aleksandra Ryszka, uczennice Gimnazjal-
no-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie, oraz 
Karolina Sytniewska uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Wołczynie. W kategorii pop-jazz 
solo vocal 13-14 lat Zofia Martyniszyn zdobyła II 
miejsce i srebrny medal za wykonanie piosenki 
pt: Rękawiczki, Gołębi song, Aleksandra Ryszka 
w kategorii pop-jazz solo vocal otrzymała głów-
ną nagrodę „Best Singer”- najlepszy wokalista 
w  kat: 13-14 lat. Karolina Sytniewska za pre-

zentację piosenki pt: Moje królestwo, When We 
Were Yong w kat: pop-jazz solo vocal 13-14 lat 
zajęła II miejsce i  srebry medal. Ponadto Karo-
lina otrzymała zaproszenia na festiwale europej-
skie do Słowenii i Portugalii.

Równocześnie młode wokalistki wzięły 
udział w kategorii folk-solo vocal. Zofia Martyni-
szyn zajęła III miejsce i brązowy medal, Aleksan-
dra Ryszka – II miejsce i srebrny medal, a Karo-
lina Sytniewska I miejsce i złoty medal.  Główną 
nagrodą festiwalu w Pradze było Grand Prix im. 
Andrzeja Tymczyszyna – wieloletniego kierow-
nika artystycznego wołczyńskiego Wielokropka, 
którą otrzymał zespół wokalno-instrumentalny 
Udar ze Słowenii. 

Kolejnym tegorocznym festiwalem zagra-
nicznym, w którym solistki zespołu Wielokropek 
wezmą udział będzie festiwal w Estonii. 

Oprócz nagród w  Pradze zespół Wielo-
kropek odniósł w tym roku wiele innych sukce-
sów i wyróżnień. Wyśpiewały je solistki: Amelia 
Słaboń, Roksana Teodorowska, Weronika Lek-
ka, Emilia Grześkowicz, Elwira Spychała, Pau-
lina Łabędzka, Zofia Martyniszyn, Aleksandra 
Ryszka, Julia Slimak, Kinga Konefał, Dagmara 
Jewtuch, Karolina Sytniewska, Roksana Nowak, 
Emilia Artymicz na licznych festiwalach, takich 
jak: III Opolski Przegląd Muzyczny w  Opolu, 
XI Wojewódzki Festiwal Piosenki obcojęzycz-
nej „Śpiewajmy Razem” w  Opolu,  II Otwarty 
Konkurs Piosenki „Zaśpiewaj razem z  nami - 
2017” w  Domaradzkiej Kuźni, XXVI Między-
narodowy Festiwal  Piosenki i Tańca „Majowa 
Nutka” w  Częstochowie, XVIII Wojewódzki 
Festiwal Artystyczny „Liść Dębu” – Dąbrowa 
2017, XII Wojewódzki Festiwal Muzyczny „Mi-
krofon i  Ty” w  Opolu, XV Festiwal Nauki IV 
konkurs językowo – muzyczny Lingua Fest 
2017, VII Międzynarodowy Festiwal młodych 
talentów w Złotej Pradze.

(Red.)

Wielokropkowe sukcesy
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W gronie osób uhonorowanych złotymi 
odznakami za Zasługi dla Oddziału Polskie-
go Związku Emerytów  Rencistów i  Inwali-
dów w Opolu  znalazł się burmistrz Wołczy-
na Jan Leszek Wiącek oraz przewodnicząca 
Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Wołczynie Pani Irena Kuśmierz. Me-
dale te zostały wręczone podczas XIII Dnia 
Inwalidy i  Emeryta w  Kluczborku osobom, 
które na co dzień przyczyniają się do rozwoju 

i pomagają funk-
cjonować Pol-
skiemu Związ-
kowi Emerytów 
Rencistów i  Inwali-
dów.  Oznaczenia wrę-
czyli wiceprzewodniczący  Zarządu Okręgu 
ZERiI w Opolu Kryspin Nowak oraz prezes 
Zarządu Rejonowego w Kluczborku Pani Ire-
na Kowalczyk. (Red.)

Uhonorowani  złotymi odznakami 
za Zasługi dla Oddziału Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Opolu

We wrześniu do gminy Wołczyn 
przyjechała 20-osobowa niemiec-
ka delegacja z partnerskiego miasta 
Hassloch, aby wziąć udział w  na-
szych gminnych dożynkach. Od-
wiedzili nas m. zastępca burmistrza 
Hassloch Tobias Meyer, kierownik 
ds. współpracy partnerskiej Judith 
Fuhrmann oraz przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych. Delegacja 
z Niemiec w ramach 5- dniowej wi-
zyty zwiedziła gminę oraz jej okolice.

Natomiast pod koniec września tego roku 
przedstawiciele gminy Wołczyn byli z delegacją 
w  partnerskiej, węgierskiej gminie Kerekegy-
haza. Okazją do odwiedzenia była 5. rocznica 
podpisania porozumienia o wzajemnym part-
nerstwie. Podczas pobytu delegacja odwiedziła 
instytucje oświaty, kultury, a w ratuszu rozma-
wiano o dalszych planach dotyczących współ-
pracy. Delegacja wzięła również udział w Wę-
gierskim Festiwalu Dziedzictwa.

(Red.)

Partnerskie wizyty

Delegacja z Hassloch w grodzie rycerskim w Biskupicach.

Delegacja wołczyńska na Węgierskim Festiwalu 
Dziedzictwa.

Delegacja z Hassloch na dożynkach gminnych 
w Szumie.

Wizyta w węgierskim przedszkolu.
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30 lat zespołu 
Wrzos
Wołczyński zespół Wrzos świętuje 
w tym roku Jubileusz 30-lecia istnie-
nia. Z tej okazji w dniu 28 paździer-
nika w Wołczyńskim Ośrodku Kul-
tury odbył się koncert jubileuszowy.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
między innymi Piotra Pośpiecha – starosty klu-
czborskiego, Jana Leszka Wiącka – burmistrza 
Wołczyna, Bogusława Adaszyńskiego – zastęp-
cy burmistrza, Rafała Neugebauera – dyrektora 
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, Ireny Kowal-
czyk – prezesa Rejonowego Zarządu Emerytów 
i Inwalidów, Józefa Szeląga – prezesa Koła Eme-
rytów i Inwalidów w Kluczborku, Ireny Kuśmierz 

– prezesa Koła Emerytów i  Inwalidów w  Woł-
czynie, Ryszarda Błaszkowa – dyrektora Lesaffre, 
Grażyny Franciszyn – przedstawiciela Banku 
Spółdzielczego, Brata Czesława Wrony, członków 
zespołu, którzy przeszli na „wrzosową emerytu-
rę” oraz rodzin i bliskich przyjaciół wspierających 
jubilatów. Piękne listy gratulacyjne przysłali An-
drzej Buła – marszałek województwa opolskiego 
oraz Waldemar Antkowiak – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Wołczynie.Uroczystość popro-
wadzili członkowie zespołu Danuta Mucha oraz 
Anatol Hrycyk, którzy przybliżyli krótką historię 
trzydziestu lat trwania zespołu i zaprosili wszyst-
kich do wysłuchania jubileuszowego koncertu. 
Do wspólnego koncertowania zaproszenie przy-
jęła Orkiestra Dęta z Byczyny oraz Zespół Pieśni 
i  Tańca Modrzewnicy, którzy swoimi występa-
mi uświetnili to piękne wydarzenie kulturalne. 
Wrzos w trakcie trwania części oficjalnej wyróż-
nił wszystkich gości różami za bezinteresowne 
wspieranie działalności zespołu.

Z  okazji jubileuszu burmistrz Wołczyna 
w bardzo ciepłych i serdecznych słowach zwrócił 
się do jubilatów, składając im życzenia i  gratu-
lacje. Podziękował za wieloletnie kultywowanie 
tradycji i  kultury pieśni ludowej w  gminie. Na 
pamiątkę wręczył m. in. pamiątkowe tablo ze 

zdjęciami oraz laurki kwiatowe. Natomiast sta-
rosta kluczborski za dotychczasową działalność 
artystyczną wręczył zespołowi medal „Zasłużo-
ny dla powiatu kluczborskiego” oraz zaproszenie 
do noworocznego koncertowania w Filharmonii 
Opolskiej. Od pozostałych gości członkowie ze-

społu otrzymali kosze słodkości, piękne kwiaty 
oraz ręcznie zdobione kubki porcelanowe, poda-
rowane przez Wołczyński Ośrodek Kultury.

Uczestnicy spotkania zostali ugoszczeni 
poczęstunkiem. Jak przystało na tak wyjątkową 
uroczystość, nie zabrakło jubileuszowego tortu.

A tak to się zaczęło...
30 lat temu z inicjatywy koła Związku Eme-

rytów i Rencistów, a przede wszystkim za sprawą 
nieżyjącego już pana Ignacego Kosmali zawiązał 
się amatorski zespół. 9-osobową wówczas grupę, 
zorganizowała pani Zofia Habel, która jeszcze 10 

lat temu śpiewała na scenie. Od 1994 r. zespołem 
kierowała pani Zuzanna Kasperska, która była 
kierownikiem, dyrygentem, solistką i  mimo, że 
przeszła na „wrzosową emeryturę” wspiera ze-
spół swoim śpiewam.

Dzisiaj to już prawie instytucja – osiemnastu 
śpiewaków. Obecnym kierownikiem artystycz-
nym jest pan Anatol Hrycyk, a  funkcję organi-
zatora w zespole pełni pani Danuta Mucha. Se-
kretarzem jest pani Irena Struzik, a skarbnikiem 
Stanisław Ryczan.

Ciężko pracują i  cierpliwie rozbudowują 
swój repertuar, który sięga do dawnej – a wciąż 
żywej – polskiej pieśni, tak bliskiej szczególnie 
starszemu pokoleniu. Dorobek repertuarowy 
jest bardzo bogaty pod względem ilościowym. 
Śpiewają pieśni patriotyczne, ludowe, religijne 
oraz biesiadne i  rozrywkowe. Na licznych wie-
czorkach kulturalnych śpiewają i  recytują wier-
sze poetki Pani Wandy Szalińskiej, która również 
należała do zespołu i w 2013 roku wydała tomiki 
swoich wierszy pt. „To, co w duszy gra...”. Teksty 
wykonywanych piosenek są również autorstwa 
pana Kazimierz Zawadzkiego, który śpiewa we 
Wrzosie do dziś i  poetycko ujmuje nasze co-
dzienne życie oraz więzi społeczne w  swoich 
wierszach, fraszkach i rymowankach.

Od chwili powstania, zespół czynnie uczest-
niczy w  życiu kulturalnym naszego regionu, 
śpiewając na wielu imprezach organizowanych 
na terenie gminy, powiatu kluczborskiego, woje-
wództwa opolskiego oraz poza granicami kraju.

Przez lata w  licznych przeglądach i  konkur-
sach śpiewający emeryci zdobywali wyróżnienia 
oraz nagrody. Aktywność kulturalna Wrzosu za-
owocowała otrzymaniem w  2002 roku statuetki 
Wołczyńskiego Isandra w  kategorii Promocja 
miasta i  gminy, w  2003 roku odznaki Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Wołczyn. W tym roku z rąk 
starosty kluczborskiego zespół otrzymał medal 
„Zasłużony dla powiatu kluczborskiego”. (Red.)

Jubileuszowy koncert Zespołu Wrzos.

Władze gminne złożyły gratulacje i podziękowania za wkład w pielęgnację dziedzictwa kulturowego.

Występ ZPiT Modrzewiacy podczas 
jubileuszowego koncertu.

Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość, nie 
zabrakło jubileuszowego tortu.
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Kalejdoskop wybranych imprez gminnych

Gospodarzami tegorocznych gminnych dożynek było sołectwo Szum, 

a starostami dożynkowymi Walter i Martyna Gerlic. Mimo kapryśnej 

pogody, wszyscy uczestnicy przeszli w kolorowym korowodzie przez 

wieś, który prowadziła Orkiestra Dęta z Bażan. W intencji wszystkich 

rolników odbyła się uroczysta msza święta, po której zgodnie z tradycją 

podzielono się chlebem upieczonym z tegorocznej mąki. W przeprowa-

dzonym konkursie koron żniwnych najwyżej oceniono koronę z sołec-

twa Świniary Wielkie, drugie miejsce zajęła korona z sołectwa Wierzchy, 

a trzecie korona z Szumu. Zgodnie ze staropolskim obyczajem, uroczy-

stości dożynkowe wieńczące prace na polach stały się także okazją do 

podziękowania wyróżniającym się rolnikom. Na obchodach Święta 

Plonów atrakcji nie brakowało i, mimo że deszczowa aura nie sprzyjała 

świętowaniu, wspólna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

XXVI Dni Wołczyna są już za nami i po raz kolejny przycią-

gnęły wielu mieszkańców gminy oraz okolic. Tegorocznymi 

gwiazdami był zespół Mesajah oraz zespół Boys. Na scenie 

prezentowały się również nasze lokalne zespoły taneczno 

wokalne. Przeprowadzono także już 18. edycję akcji „Serce 

dla Wołczyna”, podczas której zebrano łącznie ponad 13 tys. 

zł na stworzenie miejsca zabaw dla dzieci.

W wakacyjnym Turnieju Sołectw tradycyjnie organizowanym 

w Krzywiczynach najlepsze okazało się sołectwo Szymonków. 

Drużyny z 9 sołectw, w tym: Wierzbica Górna, Krzywiczyny, 

Szum, Szymonków, Duczów Wielki i Mały, Komorzno, Ligo-

ta Wołczyńska, Skałągi i Rożnów zmierzyły się ze sobą w 10 

konkurencjach, takich jak: zawody rodzinne, trzymanie kega, 

rzut stringami, żonglowanie piłką, wyciskanie ciężarka, bieg 

w worku, strzał do bramki, przeciąganie liny, rzut do kosza. 

Drugie miejsce zajęło sołectwo Krzywiczyny, a trzecie miejsce 

wywalczyło sołectwo Wierzbica Górna.

W Szymonkowie odbył się kolejny Turniej Rodzin. Do ry-
walizacji stanęły drużyny złożone z rodziców i dzieci. Przez 
ponad dwie godziny odbywały się emocjonujące zawody w 
następujących konkurencjach: slalom na hulajnogach, rzut 
piłką do worka, bieg w worku, bieg ogrodnika z główką ka-
pusty, przelewanie wody na czas. Po podsumowaniu wyni-
ków we wszystkich konkurencjach I miejsce zajęła rodzina 
Perdek z Brzezinek, II miejsce rodzina Fras z Szymonkowa, 
III miejsce  rodzina Mikulskich  z Świniar Małych. 
W zawodach w piłce plażowej, najlepszą drużyną  była 
drużyna Wołczyn w składzie Agnieszka Buchaniewicz, 
Kazimierz Kostera, Bartek Nowak, natomiast w zawodach 
wędkarskich zwyciężył Piotr Bukowski. 
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Podczas VIII Edycji Europejskiego Dnia Kasztana zorgani-

zowano zawody wędkarskie, które wygrał Bartłomiej Dargie-

wicz, bieg o Puchar Kasztana, który wybiegali sobie w trzech 

grupach wiekowych: Kacper Bojko, Patryk Wróbel, Piotr Sy-

twała. Po raz pierwszy przeprowadzono także akcję pobierania 

krwi z wykorzystaniem mobilnego punktu pobierania krwi 

połączoną z akcja promującą ideę krwiodawstwa Do grona 

odznaczonych statuetką „Fakirek” dołączyli Jacek Wierzbicki 

oraz  Ryszard Nowak, zaś  aleja gwiazd wzbogaciła się o kolej-

ne dwa nazwiska: Małgorzaty Bzowej i Henryka Welca.

Na pożegnanie lata seniorzy z Wołczyna spotkali się na co-

rocznej biesiadzie przy ognisku.  W tym roku zamiast tra-

dycyjnych kiełbasek daniem głównym ogniska był pieczo-

ny prosiak. Nie zabrakło również pysznego ciasta, sałatek  

warzywnych oraz lecza.

To był już XVI Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Wołczyna, w któ-

rym udział wzięło 156 zawodników w różnym wieku (od przedszkola 

do seniora). W biegu głównym ulicami miasta pobiegło 78 biegaczy z 

różnych rejonów Polski oraz z Ukrainy. Zwycięzcami zostali: kobiety na 

dystansie 4800m, I miejsce Namiriniak Natalia z Ukrainy, II miejsce Se-

manayych Natalia z Ukrainy, III miejsce Klaybor Natalia z Polski, męż-

czyźni na dystansie 9000m I miejsce Klaubor Szymon z Polski, II miej-

sce Rogozorsky Vadym z Ukrainy, III miejsce Pociecha Tomasz z Polski.

Mieszkańcy Gierałcic wspólnie bawili się podczas festynu 

zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka oraz oficjalnego 

otwarcia placu zabaw. Podczas imprezy rozegrano młodzie-

żowy mecz piłki nożnej, a najmłodsi brali  udział w licznych 

zabawach i konkurencjach. Prawdziwą frajdę sprawiła zaba-

wa w strażaka. Wszyscy smakosze mogli też znaleźć coś dla 

siebie, kosztując domowych wypieków i pieczonego prosiaka.
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Gwarno, radośnie, a przede wszystkim bardzo smacz-

nie i zdrowo było na festynie w Szumie, który  zorganizowa-

no w ramach realizowanego w sołectwie programu „Działaj 

lokalnie X”. Biesiadowaniu nie było końca! Dla najmłod-

szych moc atrakcji przygotowali strażacy, a młodzież za-

grała mecz piłki nożnej. Wszyscy uczestnicy festynu mogli 

skosztować zdrowych potraw ekologicznych.

W kalendarz imprez sołectwa Brzezinki na stałe wpisał 

się Wakacyjny Festyn Rodzinny, który po raz kolejny umi-

lił popołudnie dzieciom, młodzieży i dorosłym. Najmłodsi 

świetnie bawili się podczas gier i zabaw, a dorośli wspólnie 

biesiadowali przy grillu.

Wołczyński Ośrodek Kultury od 2009 
r. prowadzi autorski program Wieś Kultu-
rą Bogata, którego główną ideą jest dotarcie 
z ofertą zajęć do mieszkańców sołectw gminy 
Wołczyn, którzy ze względu na brak komuni-
kacji miejskiej  w godzinach popołudniowych 
mają ograniczony dostęp do popołudniowych 
zajęć w Domu Kultury. – Dzięki temu, że pra-
wie w  każdym sołectwie posiadamy świetlicę 
wiejską mamy doskonałe zaplecze do prze-
prowadzenia zajęć i warsztatów – mówi Rafał 
Neugebauer dyrektor Wołczyńskiego Ośrod-
ka Kultury – objęto 3 sołectwa gminy: Wierz-
bica Górna, Komorzno i  Szum. Od kilku lat 
program swoim zasięgiem obejmuje również 
miasto Wołczyn.

Za nami pierwsza połowa programu, 
w  której mieszkańcy w/w  sołectw oraz Woł-

czyna  mogli uczestniczyć w wielu ciekawych 
zajęciach i warsztatach, a były to: warsztaty rę-
kodzielnicze - z  tworzenia kwiatów z krepiny 
„zaczarowany ogród”, „osikowa dolina”, styro-
pianowe arcydzieła, stempelkiem ozdabiane – 
na tkaninie malowane; warsztaty rekreacyjne 
- wakacyjne zajęcia animacyjne oraz kolorowy 
świat dzieci; warsztaty taneczne - akrobatycz-
ne warsztaty mażoretkowe; odbyły się również 
warsztaty fotograficzne i  warsztaty wokalne. 

Druga część programu zapowiada się równie 
atrakcyjnie, zaplanowane są bowiem zajęcia 
takie jak: twórcze warsztaty z  ZPiT Modrze-
wiacy – śpiewaj i  tańcz na ludowo, warsztaty 
rękodzielnicze z  mozaiki artystycznej, warsz-
taty z  masy plastycznej – zimna porcelana, 
warsztaty tworzenia lampionów z  tektury in-
troligatorskiej, ceramiczne esy-floresy, warsz-
taty wokalne oraz piernikowe cuda. – Nasza 
oferta co roku wzbogaca się o różne nowatorskie 
pozycje. Chcemy bowiem, aby każdy mógł zna-
leźć wśród zajęć  i warsztatów coś odpowiednie-
go dla siebie, zgodnie ze swoimi zainteresowa-
niami - mówi Rafał Neugebauer. 

Informacje o  wszystkich zajęciach sukce-
sywnie umieszczane są na stronie internetowej 
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury www.dom-
-kultury-wolczyn.eu oraz fanpage www.facebo-
ok.com/WolczynskiOsrodekKultury.

(WOK)

Wieś kulturą bogata 
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W ramach programu przeprowadzono cykl 
twórczych plenerowych warsztatów ekologicz-
no-rękodzielniczych, każdy o  innej tematyce. 
Podczas tych zajęć wykorzystywano różne su-
rowce wtórne w celu  pokazania, jak można spo-

żytkować niektóre odpady, aby zamiast trafić na 
wysypisko śmieci i zatruwać środowisko, mogły 
cieszyć oko jako piękne dekoracje lub przedmio-
ty użytkowe. Uczestnicy projektu uczestniczyli 
w  zajęciach rekodzielniczych pn. „latający dy-

wan”, „szklane – chusteczką ozdabiane”, „zapusz-
kowani”, „eco-atrakcyjnie”, „plastikowe świeci-
dełka” oraz „ognia czar”. 

Jednym z  działań podejmowanych przez 
uczestników projektu była budowa zakątka 
zieleni przed Wołczyńskim Ośrodkiem Kul-
tury. Nowo powstały skwerek oprócz tego, że 
przyczyni się do poprawy estetyki miasta peł-
nić będzie rolę rekreacyjno-edukacyjną, a to za 
sprawą usytuowanej tam ławki parkowej oraz 
tablicy informacyjnej z  zakresu edukacji eko-
logicznej. Do prac nad stworzeniem skwerka 
zgłosiło się wielu wolontariuszy, którzy dołożyli 
wszelkich starań, aby dobrze przygotować pod-
łoże dla nowych roślin. 

Ekologiczno-kulturalny charakter projektu 
przełożył się również na przeprowadzenie akcji 
konkursowych. W ramach programu ogłoszono 
cztery konkursy ekologiczne: na zbiórkę maku-
latury, zbiórkę nakrętek plastikowych, zbiórkę 
baterii oraz konkurs plastyczny pn. „Ochrona 
środowiska, każdemu sercu bliska”. Przyczynić 
miały się one do pobudzenia dzieci i młodzieży 
do aktywnego włączania się w ochronę środowi-
ska. – Konkurs trwał nieco ponad miesiąc i w tym 

czasie jego uczestnicy zebrali 77 kg baterii, 370 kg 
makulatury i 64 kg plastikowych nakrętek – mówi 
Rafał Neugebauer Dyrektor Wołczyńskiego 
Ośrodka Kultury.  Nagrodą w  konkursach była 
wycieczka szlakiem dolnośląskich przygód, pod-
czas której laureaci poszczególnych konkursów 
odwiedzili hutę szkła kryształowego Julia  w Pie-
chowicach, gdzie mieli okazję zobaczyć na czym 
polega praca hutnika wykonującego  szklane 
przedmioty. Po zwiedzeniu huty sami zamienili 
się w  dekoratorów i  samodzielnie grawerowa-
li oraz  malowali na szkle. Oprócz edukacyjnej 
części wycieczki była również okazja do rekre-
acji. Najpierw uczestnicy wycieczki relaksowali 
się w  zmineralizowanych wodach fluorkowo-
-krzemowych w  termach cieplickich w  Jeleniej 
Górze, a następnie spożytkowali  swoją energię 

w  największym w  Polsce Rodzinnym Centrum 
Rozrywki Loopy’s World  na Bielanach Wro-
cławskich.  

Wołczyński Ośrodek Kultury objął również 
patronat nad projektem grupy nieformalnej 
„Szumne Babki”, który realizowany jest w sołec-
twie Szum pn. „Szumne rewolucje kulinarne”. 
Na realizację obu projektów pozyskano środki 
pieniężne w konkursie grantowym „Działaj Lo-
kalnie 2017” polsko-amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanym przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Dolina Stobrawy” – mówi Ra-
fał Neugebauer. 

(WOK)

Działamy lokalnie 
Wołczyński Ośrodek Kultury jest współrealizatorem projektu pn. 
„Twórcze kulturalia – aktywnie i ekologicznie”, wspólnie z nieformalną 
grupą Razem dla Wołczyna podjął ekologiczno-kulturalne działania na 
rzecz lokalnej społeczności. Założeniem programu było bowiem połą-
czenie kultury z ekologią i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkań-
com Wołczyna.
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Działający przy Wołczyńskim 
Ośrodku Kultury Zespół Pieśni 
i Tańca Modrzewiacy  10 czerwca 
br. uczestniczył w  II Wojewódz-
kim Turnieju Tańca „Czasem Za-
kręceni”  w Chrząstowicach.

Turniej odznacza się bardzo wysokim po-
ziomem łączącym zarówno tańce ludowe jak 
i  nowoczesne. Po ubiegłorocznym zwycięstwie 
w  Chrząstowicach członkowie zespołu zapo-
wiedzieli, że za rok na pewno tam powrócą 
aby obronić tytuł mistrza w  kategorii zespołów 
folklorystycznych.  W  pierwszej edycji turnieju 
I miejsce wytańczyli suitą tańców rzeszowskich. 
W  tegorocznej edycji konkursu Modrzewiacy 
postanowili zaprezentować jury tańce pocho-
dzące z okolic Lublina. Przygotowany układ cho-
reograficzny prezentował zmienność dynamiki 
tańców regionu od  poloneza poprzez polkę, aż 
do bardzo dynamicznego oberka. Ta prezentacja 
taneczna wywarła na jurorach ogromny zachwyt 
i nagrodzili zespół  wysoką punktacją, co przeło-
żyło się na zajęcie I miejsca. 

– Członkowie zespołu bardzo ambitnie po-
deszli do tegorocznej edycji konkursu, tak bardzo 
chcieli obronić tytuł mistrza. Wielogodzinne próby 
nie poszły na marne i ponownie stanęli na najwyż-
szym podium  – mówi Rafał Neugebauer dyrek-
tor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.  – Jestem 
dumny, że to właśnie u nas działa najlepszy zespół 
folklorystyczny na Opolszczyźnie – dodaje Rafał 
Neugebauer.   (WOK)

ZPiT Modrzewiacy mistrzem
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W uroczystości wzięły udział poczty sztan-
darowe, władze gminy, przedstawiciele Związku 
Kombatantów i  Sybiraków, radni, sołtysi, kie-
rownicy i dyrektorzy gminnych jednostek orga-
nizacyjnych, nauczyciele i uczniowie szkół,  pro-
bosz parafii rzymskokatolickiej, przedstawiciele 
lokalnych przedsiębiorstw i firm oraz mieszkań-
cy gminy. Uczestnicy uroczystości wspólnie 
przemaszerowali ulicami miasta przy dźwiękach 
pieśni patriotycznych pod Pomnik Zwycięstwa, 
gdzie burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek 
wraz z podpułkownikiem Arkadiuszem Frykow-
skim i porucznikiem Krzysztofem Krawczykiem 
z  I  Pułku Saperów z  Brzegu złożyli wiązanki 
kwiatów i zapalili znicze. Następnie przemasze-
rowano pod Obelisk przy Szkole Podstawowej nr 
1 w  Wołczynie, gdzie burmistrz Wołczyna wy-
głosił okolicznościowe przemówienie, a porucz-
nik Krzysztof Krawczyk z Kompanii Honorowej 
I Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki z Brze-
gu wygłosił Apel Poległych. Żołnierze brygady 
oddali salwy honorowe. Proboszcz Rafał Tański 
odmówił modlitwę w intencji ojczyzny i pole-

głych żołnierzy. Następnie władze gminy wraz 
z przybyłymi delegacjami złożyły kwiaty i zapa-
liły znicze pod Obeliskiem. Po oficjalnej części 
uczestnicy udali się na uroczystą akademię pt. 
„Dzisiaj wielka jest rocznica...”, którą w tym roku 

przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w  Wołczynie. Dzień później 11 listopada 
odbyła się uroczysta msza święta w  intencji oj-
czyzny w  kościele św. Teresy w  Wołczynie. Po 
wspólnej modlitwie, na scenie widowiskowej 
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury odbył się kon-
cert Małgorzaty Kalińskiej pt. „Tobie Polsko”. 
W  swoich pieśniach przypomniała o  ważnych 
wydarzeniach z historii Polski, ale także o tęsk-
nocie  za wolnością lub członkiem rodziny, który 
walczył na wojnie.

Obchody święta odzyskania niepodległości 
zakończyły się II Gminnym Przeglądem Pio-
senki Patriotycznej organizowanym przez SP 
w  Szymonkowie, w  którym udział wzięło po-
nad 30 uczestników ze wszystkich szkół naszej 
gminy. Przegląd Patriotyczny pt. „Rozszumiały 
się wierzby płaczące” był wyrazem artystycznej 
wrażliwości dzieci, ich umiejętności muzycznych 
oraz kolejną lekcją patriotyzmu. (Red.)

Obchody 99. rocznicy
odzyskania niepodległości

Apel Poległych wraz z salwami honorowymi przed Obeliskiem Katyńskim.

Aktywne uczestnictwo uczniów podczas obchodów.

Dwudniowe obchody 99. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
rozpoczęły się w naszej gminie już w piątek 
10 listopada od wspólnego przemarszu 
ulicami miasta, który poprowadziła 
Kompania Honorowa Wojska Polskiego 
I Pułku Saperów z Brzegu. 
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Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa.

Przegląd Piosenki Patriotycznej w Szymonkowie - przedszkolaki,
uczniowie klas I-III.

Uroczysta akademia uczniów SP nr 2 w Wołczynie.

Koncert Małgorzaty Kalińskiej. Przegląd Piosenki Patriotycznej w Szymonkowie - klasy IV–VII.
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Liga karate
W  niedzielę 29 października 2017 roku 

w Hali Widowiskowo-Sportowej w Wołczynie 
została rozegrana I Edycja Opolskiej Ligi Ka-
rate Tradycyjnego, której organizatorem był 
Klub Karate Tradycyjnego w Wołczynie i Klu-
czborski Klub Karate. Opolska Liga Karate 
Tradycyjnego – to cykl turniejów, w  których 
rywalizują kluby  z województwa opolskiego, 
mający na celu propagowanie karate wśród 
dzieci i młodzieży. 

W  zawodach wystartowało 140 zawodni-
ków z  11 klubów i  4 sekcji z  naszego regionu. 
Swoich reprezentantów wystawiły także zaprzy-
jaźnione kluby z  województwa dolnośląskiego 
oraz łódzkiego. Patronat nad imprezą objęli 
marszałek województwa opolskiego oraz bur-
mistrz Wołczyna. Wsparcia udzieliły miejscowe 
firmy – Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Lesaf-
fre Polska S.A. Wołczyn oraz sklep monopolowy 
„U Kuronia”, a mnóstwo pracy i energii wnieśli 
rodzice i  członkowie klubu. O  godzinie 10.00 
oficjalnego otwarcia zawodów dokonali: marsza-
łek województwa opolskiego pan Andrzej Buła, 
burmistrz Wołczyna pan Jan Leszek Wiącek oraz 
prezes Opolskiego Okręgowego Związku Karate 
Tradycyjnego pan Andrzej Olech, który również 
koordynował i komentował całe zawody. Gościn-
nie udział wziął także burmistrz Byczyny Robert 
Świerczek. Impreza była tym bardziej szczegól-
na, ze względu na wspólny trening, który prze-
prowadzili aktualni Mistrzowie Świata i Polski – 
Konrad Kardas oraz Alicja Zalecińska. Dekoracji 
zawodników dokonywali pan Robert Świerczek 
oraz pan Jan Leszek Wiącek. Burmistrz Woł-
czyna wręczył także dwa puchary dla najlepszej 
zawodniczki i  najlepszego zawodnika turnieju. 
Wołczyński Klub Karate, który prowadzi sensei 
Zbigniew Sitarz, wzbogacił się o kolejne medale 
– jeden srebrny i trzy brązowe krążki. Wszystkim 
zwycięzcom gratulujemy sukcesów, a wszystkim 
uczestnikom turnieju dziękujemy za zaanga-
żowanie, wysiłek i  odwagę, jakimi wykazali się 
podczas startów. (Red.)
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