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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

Dobiega końca kolejna kadencja Burmistrza i Rady Miejskiej w Wołczynie, obejmująca lata 2015 - 
2018. Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu mieliśmy zaszczyt reprezentować i wspólnie z Państwem 
budować naszą samorządową wspólnotę. Koniec kadencji to okazja do dokonania podsumowań, bi-
lansu osiągnięć, a  także przypomnienia Państwu efektów pracy Rady Miejskiej jako organu, który 
stanowi prawo, Burmistrza, który to prawo wykonuje oraz Sołectw, które działają wspomagająco. 

Zgodnie z  praktyką poprzednich lat przedstawiamy Państwu raport z  realizacji zadań, jakie udało 
nam się pomyślnie sfinalizować z myślą o mieszkańcach Gminy, z myślą o poprawie jakości życia na 
naszym terenie, a także po to, by zachęcać do lokowania na wołczyńskiej ziemi nowych inwestycji. 

Ostatnie cztery lata to czas bardzo wytężonej pracy opartej na ogromnej dyscyplinie finansowej. 
Czas pełen wyzwań, choć niejednokrotnie trudnych to jednak zakończonych sukcesem. Od począt-
ku kadencji postawiliśmy na aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestyc-
ji. Pomimo ogromnej konkurencji, zostały pozyskane znaczące środki, które pozwoliły realizować 
kolejno zamierzone cele. Wykonaliśmy kilkanaście ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji 
z zakresu: drogownictwa, gospodarki ściekowej, odnowy wsi, bezpieczeństwa, edukacji, kultury, spor-
tu i rekreacji. 

Należy wspomnieć, że dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu Maluch+, ruszyła w mieście 
budowa gminnego żłobka. Blisko 900 tys. zł dofinansowania udało się pozyskać gminie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w obszarze bioróżnorod-
ności na utworzenie w  naszym mieście ogrodu z  tężnią solankową zasilaną wodą z  wołczyńskich 
źródeł. Umowa na dofinansowanie już podpisana, ruszają prace dotyczące opracowania dokumentac-
ji projektowo - technicznej. Prace budowlane wartej ponad milion złotych inwestycji rozpoczną się 
w 2019 roku. 

Końcówka kadencji to również czas, w  którym udało sie naszej gminie pozyskać rzetelnego in-
westora, który chce swój rozwój związać z naszym miastem. Gmina 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 Pichon, która kupiła 10 ha terenu po 
byłym Linopłycie i prowadzi produkcję maszyn rolniczych i komunalnych. W kolejnych latach, dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu gminy, Samorządowi udało się przekonać Sąd Gospodarczy w Opolu, by 
zmienić formę likwidacji Linopłytu i w miejsce likwidatora ustanowić syndyka. W efekcie w miesiącu 
czerwcu 2017 roku w  wyniku przetargu ofertowego ogłoszonego przez syndyka byłych Opolskich 
Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Wołczynie, doszło do sprzedaży kolejnych działek o łącznej powi-
erzchni ponad 10 ha. Nabywcą terenu została firma Meble Piaski z Wielkopolski, która planuje na tym 
terenie budowę fabryki mebli, a co za tym idzie utworzenie nowych ok. 300 miejsc pracy. 

Podsumowując, pragniemy podkreślić, iż proces rozwoju Gminy Wołczyn nie mógłby zaistnieć bez 
Państwa wsparcia i akceptacji oraz ogromnego zaangażowania i pracy, jaką włożyli radni, pracownicy 
urzędu i podległych jednostek samorządowych, przedsiębiorcy, strażacy, emeryci, sołectwa, młodzież 
szkolna i inne organizacje. 

Wszystkim serdeczne dziękujemy za współpracę i wysiłek na rzecz społeczności lokalnej. 

          
  Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Wołczyna
 Waldemar Antkowiak Jan Leszek Wiącek
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Nowy żłobek powstanie przy przedszkolu 
publicznym w Wołczynie i będzie jego integral-
ną częścią. Inwestycja rozpoczęła sie w miesiącu 
wrześniu. Teren budowy został ogrodzony, na 
miejscu pracuje wykonawca – firma budowlana 
Wiktor Poloczek z Łowkowic wyłoniona w dro-
dze postępowania przetargowego. Termin wy-
konania prac budowlanych przewidziany jest do 
końca listopada tego roku. Planuje się dobudowę 
dwóch sal i  wózkarni, a  także adaptację istnie-
jących pomieszczeń w  przedszkolu na szatnie, 
sanitariaty i pomieszczenia administracyjne. Za-
równo przedszkole jak i żłobek będą miały nie-
zależne wejście. Docelowo utworzonych zostanie 
20 miejsc dla dzieci do lat trzech. 

Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała 
blisko 400 tys. złotych dofinansowania z progra-
mu rządowego "MALUCH +". Zadanie będzie 
kosztowało blisko 800 tys. zł, a więc 400 tys. zł 
gmina dofinansuje z własnych środków. Ponadto 
100 tys. zł gmina z własnego budżetu przeznaczy 
na wyposażenie nowej placówki. 

Red.

W  ostatnim tygodniu sierp-
nia w Urzędzie Miejskim w Woł-
czynie Burmistrz Jan Leszek 
Wiącek, Marszałek Wojewódz-
twa Opolskiego Andrzej Buła 
oraz Wicemarszałek Wojewódz-
twa Opolskiego Stanisław Rako-
czy podpisali umowę dotacyjną 
na budowę w  naszym mieście 
ogrodu z  tężnią solankową zasi-
laną wodą z wołczyńskich źródeł 
termalnych.

Na to zadanie pn. "Ochrona 
gatunków i  siedlisk solniskowych 
oraz innych zagrożonych zbioro-
wisk od wody zależnych na tere-
nie gminy Wołczyn" gminie uda-
ło się pozyskać blisko 900 tys. zł 
dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014 
– 2020 – Ochrona różnorodności 
biologicznej. Oprócz tężni w ogro-

dzie powstanie pawilon edukacyj-
ny poświęcony roślinom słonolub-
nym tzw. halofitom oraz deptaki 
i ławki. Wszystkie obiekty zostaną 
usytuowane na terenie tzw. Kozie-
go Parku, obok istniejącej siłowni 
zewnętrznej i  kortów tenisowych. 
Dodatkowo w  ramach tego pro-
jektu planuje się wyremontować 
zbiornik wodny w Krzywiczynach, 
który pozwoli na odtworzenie 
siedlisk i  rozrodu płazów, ptaków 
wodno - błotnych i innych gatun-
ków związanych z wodami. 

Szacowany koszt inwestycji, 
to ponad 1 milion złotych. Umo-
wa na dofinansowanie podpisana, 
w  związku z  tym gmina jeszcze 
w  tym roku przystąpi do opraco-
wania dokumentacji projektowo 
- technicznej, a  prace budowlane 
i  przyrodnicze realizowane będą 
w roku 2019.` Red.

 

Właściciel Grupy Meblowej HK z  Wielkopolski, który zakupił pod 
koniec ubiegłego roku 10-hektarową działkę inwestycyjną w  Wołczynie 
ruszył z przygotowaniami do budowy fabryki mebli. Teren pod przyszłą 
fabrykę jest porządkowany. Zakończyły się już badania geologiczne, pra-
ce geodezyjne wyznaczające drogi dojazdowe i  obszar prowadzonej in-
westycji. Opracowano już dokumenty techniczno - projektowe, uzyskano 
uzgodnienia dotyczące zapewnienia dostawy wody, energii elektrycznej 
oraz decyzje środowiskowe. Następny etap to wystąpienie o  pozwole-
nie budowlane. Przewidywane rozpoczęcie inwestycji nastąpi w  czwar-
tym kwartale tego roku, a  uruchomienie produkcji w  trzecim kwartale 
2019 roku. W pierwszym etapie powstaną hale produkcjne o łącznej po-
wierzchni 11 tys. m2 wraz z kotłownią i budynkami technicznymi. Cało-
ściowo powstaną obiekty produkcyjne o łącznej powierzchni ok. 25 tys. 
m2. Jeszcze w bieżącym roku inwestor przeprowadzi nabór pracowników. 
Planuje zatrudnić od 250 - 300 osób. Docelowo w fabryce znajdzie pracę 
blisko 400 osób. Według inwestora długotrwały i trudny okres przygoto-
wawczy, niezauważalny "gołym okiem" (czyli min.: uzgodnienia, projekty, 
decyzje) dobiega końca i  będzie można przystąpić do rozpoczęcia oraz 
zakończenia oczekiwanej inwestycji.

Red.
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Poprawa infrastruktury drogowej

Wybudowano drogę w Gierałcicach (droga 
dojazdowa do terenów inwestycyjno-przemy-
słowych) (2015 r.)
• koszt wybudowania drogi: 913.120 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 427.250 zł Naro-

dowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.  

Przebudowano drogę ul. Młyńskiej w Szy-
monkowie (droga dojazdową do gruntów 
rolnych)  ( I etap 2015 r., II etap 2017 r.)

I etap - przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych
•  koszt przebudowy drogi: 479.333 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 67.200 zł Fun-

dusz Ochrony Gruntów Rolnych.  

II etap - przebudowa ul. Młyńskiej 
•  koszt przebudowy drogi: 756.007 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 418.753 zł Pro-

gram Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wybudowano drogę w Brunach (droga do-
jazdowa do gruntów rolnych) (2016 r.)
•  koszt  wybudowania drogi: 807.000 zł, 
•  pozyskane dofinansowanie: 507.000 zł z Fun-

duszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Wybudowano drogę na ul. Polnej w Wołczy-
nie (2016 r.)
•  koszt wybudowania drogi:  357.962 zł 

Wybudowano drogę na ul. E. Orzeszkowej 
w Wołczynie (lata 2016 - 2017)
•  koszt wybudowania zjazdu: 73.523 zł,

Wybudowano drogę na ul. Głównej w Wąsi-
cach (drogi dojazdowe do gruntów rolnych) 
(2017 r.)
•  koszt wybudowania drogi: 323.452 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 89.000 zł Budżet 

Województwa Opolskiego w ramach Ochro-
ny Gruntów Rolnych.  

Wybudowano drogę na ul. Opolskiej w Wąsi-
cach (drogi dojazdowe do gruntów rolnych) 
(2017 r.)
•  koszt wybudowania drogi: 405.903 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 80.000 zł Budżet 

Województwa Opolskiego w ramach Ochro-
ny Gruntów Rolnych.  

Przebudowano Plac Wolności wraz z remon-
tem ul. Dworcowej w Wołczynie (inwestycja 
gminna i powiatowa  prowadzona w partner-
stwie) (2017 r.)
Przebudowa Placu Wolności realizowana przez 
gminę Wołczyn
•  koszt przebudowy: 612.878 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 148.000 zł 

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej  
Ul. Młyńska w Szymonkowie (II etap)

Ul. Młyńska w Szymonkowie (I etap)

Droga w Gierałcicach



Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 
oraz 76.000 zł budżet starostwa.

Remont ulicy Dworcowej realizowany przez 
powiat kluczborski
•  koszt remontu: 800.000 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 400.000 zł Program 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej  Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 - 2019 oraz 200.000 zł 
budżet gminy Wołczyn.

Wybudowano drogę na ul. Chabrów w Woł-
czynie (2018 r.)
•  koszt wybudowania drogi: 780.000 zł.

Wybudowano drogę na ul. Kwiatów Polskich 
I etap (2018 r.)

I etap - droga na ul. Kwiatów Polskich (od ul. 
Polnej do ul. Słonecznikowej wraz z łącznikiem 
do ul. Poznańskiej
•  koszt wybudowania drogi I etap: 1.300.000 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 630.000 zł 

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

II etap w trakcie realizacji - droga ul. Kwiatów 
Polskich (od ul. Polnej do drogi krajowej nr 42 
ul. Namysłowska). 
•  koszt wybudowania drogi II etap: 1.200.000 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 602.000 zł Program 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej    Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 - 2019.

Wyremontowano drogę w Duczowie Małym 
(I etap 2015 r., II etap 2016 r.) 
•  koszt remontu drogi:  97.000 zł.

Wyremontowano drogę w Wierzbicy Dolnej 
(2017 r.)
•  koszt wyremontowania drogi: 72.939 zł.

Wyremontowano drogę powiatową Wołczyn 
- Murów (2016 r.)
Partnerem w realizacji tego zadania była gmina 
Wołczyn, która dofinansowała to zadanie 
w wysokości 480.000 zł.

Wyremontowano  drogę na ul. Karola Miarki 
w Wołczynie (2015 r.) 
•  koszt remontu ulicy: 228.300 zł.

Wyremontowano drogi na osiedlu w Rożno-
wie (2015 r.)
Drogi przejęte przez gminę Wołczyn od Agen-
cji Nieruchomości Rolnej w Opolu
•  koszt remontu dróg osiedlowych: 402.880 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 385.373 zł Agen-

cja Nieruchomości Rolnej w Opolu.

Wyremontowano drogę w Szymonkowie - 
Wesołej (2018 r.)
•  koszt remontu drogi: 60.000 zł.

Remontowana jest droga na ul. Polnej 
w Krzywiczynach (2018 r.)
•  koszt remontu drogi: 153.000 zł.

Remontowana jest droga w Wierzbicy Dolnej 
- Kolonijka (2018 r.)
•  koszt remontu drogi: 170.000 zł.

Ul. Główna w Wąsicach

Ul. E. Orzeszkowej w Wołczynie

Ul. Polna w Wołczynie

Droga w Brunach
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Remontowana jest droga na ul. Stalmacha 
w Wołczynie (2018 r.)
•  koszt remontu drogi: 280.000 zł.

Gmina Wołczyn złożyła wniosek o dofinan-
sowanie remontu ul. Młyńskiej w Wołczynie 
(09.2018 r.)
•  planowany koszt realizacji zadania w 2019 r.: 

300.000 zł,
•  wnioskowane dofinansowanie: 50% Program 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016 - 2019.

Wyremontowano alejki spacerowe w woł-
czyńskim parku koło kina (2015 r.) 
Rewitalizacja parku obejmowała: wyremon-
towanie alejek, oczyszczenie, odmulenie i wy-
faszynowanie stawu, zamontowanie urządzeń 
zabawowych oraz ławeczek
•  koszt rewitalizacji parku: 92.800 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 4.500 zł  na 

zajęcia rekreacyjne i częściowy zakup sprzętu 
Program "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy.

Wybudowano alejkę spacerową w tzw. Kozim 
Parku w Wołczynie (2016 r.)
•  koszt wybudowania alejki: 136.786 zł. 

Wybudowano alejki na cmentarzu komunal-
nym w Wołczynie (2016 r.)
•  koszt wybudowania alejek: 41.000 zł.

Wybudowano chodnik przy ulicy Szpitalnej 
w Wołczynie (2016 r.)
•  koszt wybudowania chodnika: 12.578 zł.

 

 
 

Wyremontowano drogi przy użyciu tłucz-
nia, grysu i emulsji wraz z profilowaniem za 
pomocą równiarki, wykoszeniem poboczy 
i oznakowaniem (2015 r. - 09.2018 r.)
•  łączny koszt remontów dróg: 

ok. 748.370 zł.

Wyremontowano mosty i przepusty (2015 
r. - 09.2018 r.)
Wyremontowano mosty m.in.: Markotów 
Duży, Wąsice, Wierzchy, Szum i przepusty 
w ciągu dróg gminnych.     
•  łączny koszt remontów mostów i przepustów: 

ok. 126.000 zł.

Rozbudowano oświetlenie uliczne w gminie 
(2015 r. - 30.06.2018 r.)
•  łączny koszt rozbudowy oświetlenia uliczne-

go: 203.641 zł.
Ul. Chabrów w Wołczynie

Ul. Dworcowa w Wołczynie

Plac Wolności w Wołczynie

Ul. Opolska w Wąsicach
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Ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie

Droga w Wierzbicy Dolnej

Ul. Karola Miarki w Wołczynie 

Droga w Szymonkowie - Wesoła

Droga w Duczowie Małym  

Droga Wołczyn - Murów

Drogi osiedlowe w Rożnowie

Remontowana ul. Polna w Krzywiczynach wraz z łącznikiem 
do ul. Wołczyńskiej



Remontowana droga w Wierzbicy Dolnej - Kolonijka

Alejka wołczyński Kozi park

Alejki na wołczyńskim cmentarzu

Remontowana ul. Stalmacha w Wołczynie

Alejki w wołczyńskim parku koło kina

Chodnik ul. Szpitalna w Wołczynie
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Porządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej

Wybudowano kanalizację sanitarną w Brze-
zinkach (lata 2014 - 2015)
Inwestycja realizowana przez Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji w Wołczynie
•  koszt wybudowania kanalizacji: 4.218.459 zł 

(1.000.000 zł z budżetu gminy, 1.135.493 zł 
z budżetu ZWIK),

•  pozyskane dofinansowanie: 2.082.966 zł 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013.

Wybudowano kanalizację sanitarną na 
osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 
Poznańskiej w Wołczynie II i III etap 
(lata 2015 - 2017)
Budowę sieci sanitarnej realizowała gmina 
w trzech etapach obejmujących lata 
2012 - 2017.
W I etapie realizowanym w 2012 r. wybudo-
wano przepompownie umożliwiające odpro-
wadzanie ścieków do miejskiej kanalizacji 
wraz z częściową kanalizacją ul. Jaśminowej 
i Kwiatów Polskich
•  koszt wybudowania kanalizacji: 457.000 zł. 
W II etapie realizowanym w latach 2014 - 2015  
skanalizowano następny odcinek ulicy Kwia-
tów Polskich, ulicę Chabrów i Krokusową
•  koszt wybudowania kanalizacji: 535.000 zł. 
W III etapie realizowanym w latach 2016 - 
2017 skanalizowano ulice: Słonecznikową, Ró-
żaną, Irysową, Bzową, Wrzosową, Tulipanową, 
Azaliową, Astrów oraz część ulic Jaśminowej 
i Krokusowej
•  koszt wybudowania kanalizacji: 600.000 zł. 
III etap inwestycji zakończył całościowy proces 
kanalizowania osiedla. 
Ostatecznie w ramach wszystkich trzech 
etapów inwestycji wykonano ponad 3.600 m 
rurociągu kanalizacji oraz przyłącza na łączną 
kwotę blisko 1. 600.000 zł.

Realizowany jest projekt pn."Uporządkowa-
nie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji 
Wołczyn" (lata 2015 - 2019)
Projekt realizuje Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji w Wołczynie i obejmuje on: skanali-
zowanie miejscowości Krzywiczyny, Skałągi, 
budowę słonecznej panelowej suszarni osadów 
na obszarze oczyszczalni ścieków w Wołczynie, 
zakup samochodu specjalistycznego do obsługi 
sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie systemu 
monitoringu i wizualizacji obiektów kanaliza-
cyjnych
•  koszt realizacji projektu: ponad 14.000.000 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: ponad 7.330.799 

zł. Program Operacyjny Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007 - 2013.

  
W ramach projektu zrealizowano już:
•  zakup specjalistycznego samochodu do 

czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej (2017 r.),

Budowa kanalizacji na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie

Budowa kanalizacji Brzezinki

Budowa kanalizacji w Krzywiczynach



•  rozbudowę systemu monitoringu i wizuali-
zacji obiektów kanalizacyjnych (2017 r.),

•  kanalizację w Krzywiczynach (2017 r.),
•  kanalizację w Skałągach (2018 r.).

•  w 2015 r. – 5 oczyszczalni na kwotę  10.000 zł, 
•  w 2016 r. – 6 oczyszczalni na kwotę  12.000 zł,
•  w 2017 r. – 7 oczyszczalni na kwotę  14.000 zł,
•  w 2018 r. – 6 oczyszczalni na kwotę  12.000 zł.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadził 
następujące ważniejsze działania:

1)  Wymieniono przyłącza wodociągowe zasuw 
i hydrantów w Wołczynie przy ulicy Polnej, 
Opolskiej  oraz Miarki (lata 2015 - 2016)

•  koszt wymiany: 101.800 zł.
2)  Wykonano renowację studni głębinowej 

nr 4,1,2 na ujęciu Wierzbica Górna oraz 
wyremontowano zbiorniki filtracyjne (lata 
2015 - 2016)      

•  koszt renowacji: 53.000 zł. 
3)  Zmodernizowano pompownię ścieków na 

ulicy Kościuszki w Wołczynie (2016 r.)
•  koszt renowacji: 38.000 zł.
4)  Rozbudowano instalację jonowymienną do 

redukcji azotanów na ujęciu  Brzezinki - bu-
dowa kanalizacji do obiektu SUW (2016 r.)

•  koszt renowacji: 47.500 zł.

Budowa kanalizacji na ul. Polnej w Wołczynie

Budowa kanalizacji w Skałągach Zakupiony specjalistyczny samochód do obsługi sieci kanalizacyjnej

Rozbudowana instalacja do redukcji azotanów, ujęcie Brzezinki

Modernizacja ujęcia wody w Wierzbicy 
Górnej

Renowacja studni głębinowej 
w Wierzbicy Górnej



5)  Rozbudowano monitoring obiektów ZWiK, 
zakupiono przyczepę asenizacyjną oraz inne 
urządzenia ( sprężarki, mieszacze powietrza, 
klimatyzatory itp.) (2016 r.)

•  koszt renowacji: 55.000 zł.
6)  Zmodernizowano obiekty i urządzenia 

oczyszczalni ścieków w Wołczynie (zakup 
i montaż zasuw rozdziału ścieków suro-
wych) (2017 - 2018)

•  koszt modernizacji: 8.324,12 zł.
7)  Zmodernizowano ujęcia wody Brzezinki 

(zakup sondy pomiarowej poziomu azota-
nów, wykonanie wizualizacji i sterowania 
podstawowych parametrów pracy ujęcia tj. 
pomiar przepływu wody, pomiar zawartości 
azotanów, wskazania pracy pomp głębino-
wych, wskazanie ilości wody w zbiorniku 
retencyjnym) (lata 2017 - 2018)

•  koszt modernizacji: 88.346,98 zł.
8)  Wymieniono i zmodernizowano przyłącza 

ul. Dworcowa, Pl. Wolności (2017 r.)
•  koszt: 126.057,84 zł.
9)  Zmodernizowano przepompownie ścieków 

w Wołczynie – ul. Kościuszki (wymiana 
i remont pomp przerzutowych, remont 
ogrodzenia, wymiana szafy sterowniczej, 
przebudowa układu wizualizacji i sterowania 
przepompownią ścieków (2017 r.)

•  koszt: 87.428,29 zł.
10)  Zaadoptowano pomieszczenia na biura 

i pomieszczenia użytkowe (2017 r.)
•  koszt: 110.038,08 zł.
11)  Zmodernizowano ujęcia wody w Wierzbicy 

(zakup systemu napowietrzania wody w celu  
redukcji żelaza i manganu) (lata 2017 - 2018)

•  koszt: 121.700 zł.
12)  Zmodernizowano ujęcia wody w Szymon-

kowie (2017 r.)
•  koszt: 12.353,72 zł.
13)  Trwa wymiana i modernizacja przyłączy 

wodociągowych ul. Stalmacha (2018 r.)
•  przewidywany koszt: 60 000 zł.

Stermomodernizowano Szkołę Podstawową 
w Wąsicach (2015 r.)
Budynek szkolny docieplono, wykonano nową 
elewację, wymieniono instalację centralnego 
ogrzewania, unowocześniono kotłownię, która 
docelowo ociepla budynek szkoły, oddział 
przedszkolny oraz remizę strażacką. 
•  koszt termomodernizacji: 264.000 zł.

Warto przypomnieć, że proces termomoderni-
zacji wołczyńskich szkół rozpoczął się w 2014 r. 
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 1 i 2 w Wołczynie oraz ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej 
rozpoczęli naukę w ocieplonych i wyremon-

Wymiana przyłączy na ul. Opolskiej w Wołczynie

Budynek ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie

Wymiana przyłączy ul. Stalmacha 
w Wołczynie

Wyremontowana pompownia
na ul. Kościuszki w Wołczynie

Inwestycje w Oświacie



towanych budynkach. Dzięki dofinansowaniu z funduszy 
unijnych w szkołach w Wołczynie wymieniono instalację 
centralnego ogrzewania i zamontowano grzewcze kotły gazo-
we, a w szkole w Wierzbicy Górnej pompę ciepła. Ocieplono 
ściany oraz wykonano nowe elewacje budynków. Wymienio-
no okna oraz drzwi zewnętrzne. Pomalowano ściany w salach 
lekcyjnych i na korytarzach. 
Koszt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 
w Wołczynie oraz Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej 
wyniósł ponad 3 mln zł, na który gmina otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 1.611.570,00 zł ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 

Stermomodernizowano budynek użyteczności publicz-
nej, w którym mieszczą sie oddziały przedszkolne, miej-
ska biblioteka oraz siedziby organizacji (2018 r.).
Budynek docieplono, wykonano nową elewację, moderniza-
cję kotłowni,wymianę stolarki okiennej 
•  koszt termomodernizacji: 616.729 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 250.000 zł Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dobiega końca termomodernizacja budynku świetlicy 
i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczy-
nie (2018 r.). 
Budynek zostanie docieplony, wykonana będzie nowa 
elewacja, remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej 
•  koszt termomodernizacji: 574.924,15 zł.
•  pozyskane dofinansowanie: 250.000 zł Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

SP nr 1 w Wołczynie

SP w Wąsicach

SP nr 2 w Wołczynie

SP w Wierzbicy Górnej

Trwa termomodernizacja świetlicy SP nr 1 w Wołczynie



Dodatkowe zajęcia rozwijające

Wyjazdy edukacyjne

W szkołach zrealizowano dodatkowe zajęcia 
rozwijające i doposażono bazę dydaktyczną 
(rok szkolny 2016/2017).
Działania realizowane w ramach projektów 
unijnych pn. "Szkoły podstawowe w gminie 
Wołczyn stawiają na edukację" oraz "Wysoka 
jakość edukacji w Gimnazjalno - Licealnym 
Zespole Szkół w Wołczynie"
•  koszt projektów: 537.633 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 510.751 zł wkład 

własny w formie niepieniężnej Program  RPO-
WO na lata 2014 - 2020.

Kadra pedagogiczna szkoliła umiejętności 
językowe (lata 2015 - 2018).
Nauczyciele zdobywali umiejętności językowe 
w ramach programu PO WER.
•  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie, pozy-

skane dofinansowanie: 112.000 zł.
•  Zespół Szkół w Wołczynie, pozyskane dofi-

nansowanie: 147.043 zł. 



Zakupiono książki do szkolnych bibliotek 
(lata 2015 - 2018)
•  koszt pozyskanej dotacji: 7.070 zł w ramach 

programu "Książka moich marzeń",
•  koszt pozyskanej dotacji: 26.480 zł w ramach 

programu "Narodowy program rozwoju  czy-
telnictwa".

Doposażono gabinety pielęgniarskie (lata 
2017 - 2018)
•  koszt pozyskanej dotacji: 29.541 zł. 

Zakupiono tablice interaktywne do sal lekcyj-
nych (lata 2017 - 2018)
•  koszt pozyskanej dotacji: 47.097 zł. 

Zakupione będą pomoce naukowe do przed-
miotów przyrodniczych (2018 r.)
•  koszt pozyskanej dotacji: 28.770 zł. 

Program 
 

Z  budżetu gminy wypłacono w  latach 
2015 - 2017 stypendia za wyniki w  nauce 
i osiągnięcia sportowe oraz stypendia uzdol-
nionym uczniom na łączną kwotę 60.284 zł.

Przedszkole Publiczne w Wołczynie

•  wymieniono zewnętrzne drzwi przeciwpo-
żarowe, 

•  doposażono kuchnię w  zmywaro-wypa-
rzarkę, blat, zlewozmywak roboczy, dużą 
patelnię elektryczną, obieraczkę, szatkow-
nicę,

•  częściowo wymieniono system orynnowa-
nia budynku przedszkolnego, 

•  wykonano remont sali przedszkolnej wraz 
z  holem (odnowiono parkiet, wymieniono 
drzwi i oświetlenie oraz pomalowano ściany), 

•  wyremontowano parkiet w sali,
•  wymalowano ściany w salach,
•  zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw,
•  wymieniono drzwi w  pomieszczeniach 

przedszkolnych,
•  wymieniono wykładziny oraz dywany,
•  wymieniono oświetlenie,
•  zakupiono garnki, termosy, wózki do prze-

wozu posiłków,
•  wyposażono sale do zajęć specjalnych m.in. 

w szaQi, stoliki, krzesła, wykładzinę, kom-
puter, tablicę.

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Marii Konopnickiej w Wołczynie 

•  wyposażono szkołę w sprzęt nagłaśniający, 
•  zakupiono meble, stoliki, krzesełka i tablicę 

szkolną do sali lekcyjnej dla klasy pierwszej 
i drugiej,

•  zamontowano barierki zapewniające bez-
pieczeństwo pieszym przy budynku świe-
tlicy i sali gimnastycznej, 

•  zakupiono stoliki i  krzesełka regulowane 
do trzech klas,

•  zakupiono meble do sekretariatu,
•  zakupiono dwie tablice interaktywne i pro-

jektory,

•  zakupiono pięć laptopów z oprogramowa-
niem, słuchawki i rzutnik dla dzieci z orze-
czeniami,

•  przeprowadzono remont dachu nad toa-
letami w  świetlicy oraz naprawiono sufit, 
częściowa wymiana instalacji elektrycznej,

•  zakupiono laptopy do pracowni kompute-
rowej,

•  zakupiono tablice,
•  wyremontowano monitoring szkolny,
•  zakupiono pomoce dydaktyczne dla zerówek

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie 

•  zakupiono regały uczniowskie i  meble do 
szatni, 

•  zakupiono i  zamontowano kamery moni-
toringu, 

•  zakupiono sprzęt do kuchni szklonej, 
•  wymieniono rury wodno-kanalizacyjne 

w piwnicy szkolnej, 
•  doposażono klasy w  stoły i  krzesła 

uczniowskie,
•  zamontowano wykładzinę w świetlicy,
•  zakupiono kserokopiarkę,
•  zakupiono krzesełka uczniowskie 

Szkoła Podstawowa w Wąsicach 

•  zakupiono meble do sali lekcyjnej dla klasy 
szóstej oraz stoliki do sali lekcyjnej dla kla-
sy czwartej,

Doposażenie szkół w tablice interaktywne

Doposażenie szkolnych bibliotek w książki Doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej



•  wymieniono meble kuchenne w  po-
mieszczeniu do wydawania posiłków dla 
uczniów, 

•  wymieniono system orynnowania budyn-
ku szkoły,

•  utworzono i wyposażono gabinet dyrektora, 
•  wymieniono bojler,
•  wyremontowano podłogę w sali lekcyjnej,
•  zakupiono statyw pod monitor interaktywny,
•  zaadaptowano pomieszczenie na gabinet 

pielęgniarski.

Szkoła Podstawowa w Komorznie 

•  wykonano remont sali gimnastyczne,j 
•  wymieniono system orynnowania budyn-

ku szkoły, 
•  zakupiono meble, tablice suchościeralne 

i projektor przenośny do sal lekcyjnych, 
•  zmodernizowano szkolny plac zabaw, 
•  wymieniono kocioł C.O., 
•  wykonano remont ogrodzenia boiska 

szkolnego, 
•  wyremontowano kanalizację  deszczową 

i sanitarną, 
•  przebudowano dojście do szkoły wraz z re-

montem chodnika przy wejściu głównym, 
•  odnowiono cześć elewacji oraz naprawiono 

dach budynku szkolnego, 
•  zakupiono sprzęt komputerowy wraz 

z  oprogramowaniem oraz stoliki i  krzesła 
do sali komputerowej, 

•  przeprowadzono gruntowny remont sali 
komputerowej, 

•  założono monitoring wewnętrzny – kame-
ry, telewizor, 

•  wykonano remont korytarza na parterze,
•  pomalowano stołówkę i kuchnie szkolną,
•  zakupiono huśtawki na plac zabaw,
•  zakupiono szaQi dla uczniów,
•  zakupiono kosiarkę,
•  zakupiono stoły do przedszkola i jadalni,
•  zakupiono dwa laptopy do sali komputero-

wej.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Wierzbicy Górnej 

•  wyremontowano łazienki dla personelu 
placówki oraz toaletę uczniowską, 

•  wyremontowano podłogę w  bibliotece 
szkolnej, 

•  uporządkowano teren wokół szkoły w tym 
wykonano roboty ziemne na boisku, na-
prawiono ogrodzenie, nasadzono krzewy 
i kwiaty, 

•  wymieniono wykładzinę, wyposażenie, 
drzwi  oraz zainstalowano nowe oświetle-
nie w oddziale przedszkolnym, 

•  wymieniono drzwi na korytarzu szkolnym, 
•  doposażono szkołę w  komputer, kseroko-

piarkę, aparat cyfrowy, stoliki, krzesła, ga-
bloty, kuchnię gazową oraz narzędzia kon-
serwatorskie, 

•  zmodernizowano sieć internetowa w  bu-
dynku szkoły, 

•  wyposażono pracownię komputerową 
(komputery, laptopy, dyski zewnętrzne),

•  wymieniono oświetlenie w  salach lekcyj-
nych, 

•  wyremontowano podłogę w szatni przy sali 
gimnastycznej, 

•  wykonano remont nawierzchni chodnika 
i placu przed pawilonem szkoły, 

•  zakupiono sprzęt komputerowy, 
•  zakupiono tablicę interaktywną z  projek-

torem,
•  wyposażono plac zabaw,
•  zakupiono tablice suchościeralne,
•  zakupiono wykładzinę dywanową do 

przedszkola,
•  zakupiono rolety okienne i odkurzacz,
•  zaadaptowano pomieszczenie na gabinet 

pielęgniarski.

Zespół Szkół w Wołczynie

•  zamontowano rolety okienne w  pracow-
niach szkolnych i biurach, 

•  doposażono salę tradycji w gabloty ekspo-
zycyjne, 

•  zakupiono maszynę myjąco-czyszcząco-
-szorującą, 

•  wyremontowano korytarz na parterze 
(pomalowano klatkę schodową, poręcze, 
wykonano na ścianach gabloty ekspozy-
cyjne), 

•  zamontowano na korytarzach szkolnych 
osłony chroniące ściany przed zniszcze-
niem, 

•  odnowiono klatkę schodową wraz z  po-
ręczami w części budynku dydaktycznego 
i  socjalnego oraz pomalowano korytarz 
przy pracowni plastycznej, 

•  pomalowano i doposażono bibliotekę oraz 
czytelnię szkolną, 

•  zakupiono i ustawiono na korytarzach me-
ble do siedzenia dla uczniów, 

•  odnowiono ściany w  stołówce szkolnej 
i naprawiono urządzenia kuchenne,  

•  wymieniono szyby w  drzwiach dy-
moszczelnych, 

•  wymieniono system orynnowania budyn-
ku szkoły, 

•  wykonano remont ściany zewnętrznej 
szkoły, 

•  zakupiono kserokopiarkę,
•  zakupiono rolety okienne do klas,
•   zakupiono zestawy komputerowe,
•  zakupiono stoliki i krzesła na korytarz,
•  zakupiono defibrylator,
•  wykonano remont schodów przy wejściu 

do budynku,
•  wymalowano klasy,
•  wykonano remont monitoringu,
•  naprawiono okna i drzwi,
•  naprawiono oświetlenie zewnętrzne,
•  zamontowano nad schodami osłony zabez-

pieczające,
•  wykonano regał w składnicy archiwalnej.

Doposażenie sal komputerowych

Doposażenie kuchni i stołówek



Doposażenie sal w krzesełka i stoliki

Malowanie sal lekcyjnych

Remont sal gimnastycznych

Remonty ponieszczeń przedszkolnych

Doposażenie sal w tablice interaktywne

Remont bilbliotek szkolnych

Remonty korytarzy szkolnych

Zakup urządzeń na szkolne place zabaw



Pozostałe ważniejsze inwestycje, 
remonty i przedsięwzięcia realizowane 

w naszej gminie w latach 2015-2018

Wybudowano instalację bezpieczeństwa po-
żarowego w budynku przy. ul. Sienkiewicza 5 
w Wołczynie (2015 r.).
Zamontowano instalację p. poż. oraz wydzie-
lono p. poż. klatkę schodową. W budynku tym 
mieści się miejska biblioteka, oddziały przed-
szkolne oraz siedziby organizacji
•  koszt wybudowania instalacji: 162.800 zł.

Wyremontowano i odnowiono kolejne ka-
mienice w mieście (lata 2015 - 2018). 
Wyremontowano  kamienicę nr 17 przy ulicy 
Namysłowskiej, kamienicę nr 1 przy ulicy 
Poznańskiej, kamienice nr 2 i 3 przy Placu Wol-
ności w Wołczynie
•  koszt remontu: 129.000 zł.

Wyremontowano 3 lokale mieszkalne przeję-
te przez gminę Wołczyn od Agencji Nieru-
chomości Rolnej w Opolu (2015 r.).
Wykonano generalny remont lokali w miej-
scowości Rożnów, Gierałcice, Świniary 
Wielkie. Wyremontowano instalację wodno-
-kanalizacyjną, elektryczną, wykonano nową 
elewację wewnętrzną, wyremontowano 
pomieszczenia sanitarne, wykonano nowe 
podłogi
•  koszt remontów mieszkań: 135.820 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 126.000 zł Agencja 

Nieruchomości Rolnej w Opolu.

Wyremontowano pomieszczenia Posterunku 
Policji w Wołczynie (2015 r.).
W pomieszczeniach wymieniono sieć wodno- 
kanalizacyjną ora elektryczną, stolarkę okienną, 
drzwi, wyremontowano pomieszczenia sanitar-
ne, wykonano nowe podłogi oraz wyrównano 
i wymalowano ściany
•  koszt remontu: 70.500 zł.

Wykonano remont budynku sanitarno – 
gospodarczego na kąpielisku miejskim 
w Wołczynie (2016 r.).
Wykonano remont przebieralni, w pomieszczeniu 
sanitarnym wymienioną instalację wodną oraz 
armaturę łazienkową oraz odmalowano ściany 
•  koszt remontu 14. 920 zł.

Wyremontowano kaplicę na cmentarzu 
w Wołczynie (2016 r.). 
Wykonano remont dachu, wymianę stolarki 
okiennej oraz odświeżono wnętrze budynku 
kaplicy
•  koszt remontu kaplicy: 35.000 zł.

Wyremontowano  zaplecze sanitarne na pla-
cu targowym w Wołczynie (2016 r.).
Wykonano remont dachu i elewacji zewnętrz-
nej, wymieniono okna, drzwi oraz armaturę 
łazienkową
•  koszt remontu: 25.000 zł.

Zamontowano w Wołczyńskim parku koło 
byłego kina zestaw zabawowy „Małpi Gaj” 
(2018 r.)
•  koszt wykonania placu zabaw: 20.000 zł 

w ramach zbiórek z akcji „Serce dla Wołczyna” 
oraz ze środków budżetu gminy.

Utworzono Otwartą Strefę Aktywności w Woł-
czyńskim parku koło byłego kina (2018 r.).
Otwarta Strefa Aktywności (OSA) to: urządze-
nia siłowni zewnętrznej, plac zabaw dla dzieci, 
strefa relaksu i gier oraz zieleń. Teren jest ogro-
dzony i monitorowany
•  koszt utworzenia OSA:  98 659,47 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 50% Minister Sportu 

i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte 
Strefy Aktywności Edycja 2018.

Z budżetu gminy przekazano dotacje na 
renowacje kościołów (lata 2015 -2018).
•  Kwotę  9.000,00 zł na renowacje kościoła 

p.w. Św. Michała Archanioła w Skałągach 
(z XVIII w.).

•  Kwotę 10.000,00 zł na renowację późnorene-
sansowej ambony z pierwszej połowy XVII w. 
w kościele p.w. Św. Jadwigi w Komorznie.

Plac zabaw Małpi Gaj w Wołczynie

Otwarta Strefa Aktywności w Wołczynie



•  Kwotę 10.426,28 zł na ratowanie zabytkowego kościoła filialnego p.w. Św. 
Bartłomieja w Świniarach Wielkich. 

•  Kwotę 9.172,66 zł na prace naprawcze po pożarze zabytkowego kościoła 
p.w. Św. Michała Archanioła w Gierałcicach.

•  Kwotę 60.000,00 zł na remont ścian oraz wzmocnienie wewnętrznej 
konstrukcji nośnej dachu wieży, wymianę pokrycia dachowego wraz 
z impregnacją kościoła p.w. Św. Jacka w Wierzbicy Górnej.

•  Kwotę 18.000,00 zł na wymiana podłogi porażonej grzybem w kościółku 
filialnym p.w. Św. Bartłomieja w Świniarach Wielkich.

•  Kwotę 30.000.00 zł na wymianę pokrycia dachowego z gontów oraz uzu-
pełnienie brakujących elementów w kościele filialnym p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Wierzbicy Dolnej.

•  Kwotę 6.726,58 zł. na konserwację pokrycia dachu drewnianego w ko-
ściele filialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rożnowie.

Chcąc poprawić jakość  powietrza i środowiska na terenie na-
szej gminy Rada Miejska w  Wołczynie w  dniu 31 marca 2017 r. 
podjęła uchwałę, która określa zasady przyznawania dotacji do 
kosztów poniesionych przez mieszkańców na modernizację lub 
budowę ekologicznego systemu ogrzewania. Maksymalna kwota 
o jaką można starać 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. 

- w 2017 r. z budżetu gminy udzielono i  rozliczono 25 dotacji na 
łączną kwotę 48. 523 zł,

- w 2018 r. z budżetu gminy podpisano ponad 60 umów, które będą 
rozliczone do końca roku. 

Gmina Wołczyn, aby pomóc mieszkańcom w utylizacji problema-
tycznych odpadów zawierających azbest, rokrocznie składa wniosek 
o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach pozyskanych dotacji gmina 
rozdysponowała w latach 2015 - 2018 kwotę blisko 40.000 zł dla 48 be-
neficjentów ubiegających się o dofinansowanie.

Wyremontowana kamienica nr 2 Plac Wolności w Wołczynie

Odnowiona kamienica przy ul. Namysłowskiej 3

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie

Inwestycje w ekologii



W  minionych czterech latach w  sołec-
twach naszej gminy realizowano szereg 
przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 
wyodrębnionego z budżetu gminy. 

•  w 2015 r.  wykonano zadania i zakupy inwe-
stycyjno-remontowe na kwotę: 300.045 zł, 

•  w 2016 r. wykonano zadania i zakupy inwe-
stycyjno-remontowe na kwotę: 325.593 zł, 

•  w 2017 r. wykonano zadania i zakupy inwe-
stycyjno-remontowe na kwotę: 324.023 zł, 

•  w  2018 r. zaplanowano zadania i  zaku-
py inwestycyjno-remontowe na kwotę: 
379.425 zł.

Sołectwo Bruny:

•  wyposażono  kuchnię w świetlicy wiejskiej 
w kuchenkę, chłodziarkę oraz zmywarkę, 

•  wymieniono 2 pary drzwi wewnętrznych, 
•  przeprowadzono remont świetlicy wiej-

skiej. 
                    

Sołectwo Brynica: 

•  utwardzono teren na cmentarzu, 
•  wymieniono okna w świetlicy,
•  wyremontowano poszycie dachowe świe-

tlicy.

Sołectwo Brzezinki:

•  wyposażono świetlicę wiejską w  szafę 
chłodniczą oraz wymieniono drzwi we-
wnętrzne,

•  wykonano remont toalet w świetlicy,
•  zakupiono kosze na śmieci,
•  zakupiono lampy oświetleniowe,
•  zamontowano nowe urządzenia na placu 

zabaw.

Sołectwo Duczów Mały i Wielki:

•  zakupiono kosiarkę samojezdną,  

•  utwardzono i wyłożono kostką brukową te-
ren pod altaną w Duczowie Wielkim, 

•  uzupełniono sprzęt rekreacyjno sportowy, 
zakupiono urządzenie fitness oraz  akce-
soria boiska do  siatkówki (linie, słupki, 
siatka),

•  zakupiono maty do trampoliny,
•  zakupiono 6 zestawów ogrodowych (ławo-

stołów) oraz tablicę ogłoszeniową,
•  zmodernizowano plac zabaw.

Sołectwo Gierałcice: 

•  oświetlono placu przy boisku sportowym,
•  zakupiono zestaw do koszykówki, 
•   wybrukowano plac przy budynku straży 

pożarnej, 
•  wymieniono drzwi zewnętrzne  oraz dwa 

okna w świetlicy wiejskiej, 
•  zakupiono namiot piknikowy,
•  wykonano remont pomieszczenia świetlicy,
•  zakupiono huśtawkę typu ważka,
•  zakupiono 10 zestawów ogrodowych ( ła-

wostołów).

Sołectwo Komorzno:

•  wyposażono kuchnię świetlicy wiejskiej 
w  stoły, patelnię elektryczną, kuchenkę, 
chłodziarkę, 

•  zakupiono urządzenia zabawowe na plac 
zabaw, 

•  ułożono kostkę brukową pod wiatą pikni-
kową,  

•  zakupiono sprzęt bojowy dla OSP, 
•  wyremontowano wiatę przystankową, 
•  zakupiono i zamontowano bramę segmen-

tową do OSP, 
•  opracowano dokumentację projektową 

placu zabaw,
•   zakupiono pilarkę dla OSP.  

Sołectwo Krzywiczyny: 

 •  wybudowano ogrodzenie przy świetlicy 
wiejskiej, zakupiono bramę ogrodzeniową, 

•  zakupiono kosiarkę samojezdną,  
 •  wykonano remont placu do tańczenia , wy-

łożono 126 m² kostki brukowej,
 •  zakupiono i zamontowano piłkochwyty na 

boisku sportowym,
 •  zakupiono pilarkę,
 •  ułożono kostkę brukową  na terenie wokół 

świetlicy,
 •  zamontowano nowe urządzenia na placu 

zabaw,
•  zakupiono kosę.

Sołectwo Ligota Wołczyńska:

•  wykonano ogrodzenie wokół boiska, 
•  zakupiono kosiarkę samojezdną,  
•  zagospodarowano teren wokół boiska 

sportowego,
•  wyremontowano kapliczkę,
•  zakupiono  sprzęt sportowy,
•  zakupiono agregat prądotwórczy,
•  zakupiono i zamontowano grill betonowy,
•  zakupiono 3 zestawy ogrodowe (ławo-

stoły),

Społeczne inicjatywy ze środków funduszu sołeckiego 
realizowane w latach 2015 -2018

Nowe place zabaw w sołectwach

Nowe wiaty piknikowe przy świetlicach



•  zakupiono huśtawki oraz zestawy do siat-
kówki.

Sołectwo Markotów Duży: 

•   wokół świetlicy wiejskiej ułożono kostkę 
brukową i żwir ozdobny, 

 •  wykonano ogrodzenie łańcuchowe na pla-
cu zabaw oraz  wyposażono plac zabaw, 
w  bujak, karuzelę krzyżową, sklepik, pia-
skownicę.

                   
Sołectwo Markotów Mały: 

•  zakupiono na plac zabaw  stół do gry w sza-
chy, piłkarzyki, huśtawki, zestaw do koszy-
kówki oraz trampolinę, siedzisko bocianie 
gniazdo,

•  wyremontowano ogrodzenie na placu za-
baw,

•  zakupiono kosiarkę spalinową, 
•  zakupiono wykaszarkę.

Sołectwo Rożnów:

•  wykonano remont hali sportowej 
•  zakupiono kosiarkę samojezdną, 
•  zamontowano nowe rynny na świetlicy 

wiejskiej,
•  zakupiono lampy na wyposażenie świetlicy.

Sołectwo Skałągi: 

•  zrealizowano budowę ogrodzenia przy 
świetlicy wiejskiej, 

•  doposażono plac zabaw w urządzenia zaba-
wowe, karuzelę trójramienną, 

•  wymieniono bramę garażową w OSP, 
•  oczyszczono staw,
•  odnowiono ławki drewniane,
•  wykonano remont instalacji elektrycznej 

dużej sali Świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Szum:

•  wykonano ostatni etap robót związanych 
z utwardzeniem terenu rekreacyjnego, 

•  zakupiono stoły piknikowe i  2 namioty 
oraz sprzęt nagłaśniający, 

 •  wykonano i zamontowano urządzenia pla-
cu zabaw – zestaw zabawowy drewniany 

domek ze ścianką wspinaczkową z  liną, 
opony na łańcuchach, piramidka drew-
niana, 

 • wybudowano wiatę piknikową,
 •  ułożono kostkę brukową na placu rekre-

acyjno – sportowym przy świetlicy wiej-
skiej,

 •  ułożono płytki podłogowe w garażu OSP.
                  

Sołectwo Szymonków:

•  wyremontowano ogrodzenie przy boisku 
szkolnym oraz plac zabaw, 

•  zamontowano wiaty na boisku sportowym,
 •  zakupiono bramki i  siatki na boisko spor-

towe,
 •  zakupiono wyposażenie kuchni i  chło-

dziarkę do świetlicy wiejskiej, 
 •  wyremontowano bramy strażnicy OSP,
 •   wymieniono okna w budynku szkoły,
 •  utwardzono plac przy krzyżu.

Sołectwo Świniary Małe: 

•  wykonano zadaszenie nad pomieszcze-
niem socjalnym świetlicy wiejskiej oraz 
wykonano remont kuchni,

•  wyposażano  kuchnię w świetlicy wiejskiej 
(meble, kuchenka elektryczna, chłodziarka, 
bojler),

• zakupiono kosę spalinową.

Sołectwo Świniary Wielkie:

•  wyremontowano dużą salę wiejską wraz 
z zakupem drzwi,

•  zakupiono grzejniki, 
•  wyremontowano toalety, 
•  wyremontowano aneks kuchenny,
•  zakupiono wykaszarkę.

Sołectwo Wąsice: 

•  oznakowano ulice, 
•   zakupiono i zamontowano dwie bramy ga-

rażowe w budynku OSP, 
•  zakupiono ławostoły biesiadne,
•  zakupiono chłodziarkę oraz  meble ku-

chenne do świetlicy, wyposażono kuchnię, 
•  zakupiono namiot piknikowy, 
•   zakupiono i zamontowano garaż blaszany,                

•  zakupiono akcesoria strażackie dla OSP,
•  zakupiono 16 zestawów ogrodowych (ła-

wostoły),
•  zakupiono 2 okna do wierzy OSP.

Sołectwo Wierzbica Dolna:

•   zakupiono  namiot piknikowy, 
•   wyposażono salę wiejską w stoły i krzesła, 
 •  doposażono teren remizy  zakupiono 9 sto-

lików i 18 ławek, 
 •  zakupiono materiał na remont świetlicy 

wiejskiej, 
 •  zakupiono kosę spalinową,
 •   zakupiono sprzęt dla OSP.        
                  

Sołectwo Wierzbica Górna: 

•  wymieniono bramę w budynku OSP, 
•  zamontowano siłownię zewnętrzną na pal-

cu rekreacyjno-sportowym, 
 •  wykonano oświetlenie uliczne przy drodze 

gminnej nr 1017, 
 •  zakupiono i zamontowano garaż blaszany,
 •  wyremontowano świetlicę wiejską,
 •  zakupiono namiot piknikowy,
 •  zakupiono sprzęt bojowy dla OSP,
 •  zakupiono karuzelę krzyżową na plac za-

baw,
 •  wykonano dokumentację projektowo – 

kosztorysową linii kablowej wraz z oświe-
tleniem i zasilaniem imprez plenerowych,

•  wybudowano wiatę piknikową.

Sołectwo Wierzchy: 

•  wyposażono świetlice wiejską w  sprzęt 
audio-wideo i  sprzęt nagłośnieniowy oraz 
w ławo-stoły, zakupiono grzejniki  ,wymie-
niono instalację elektryczną i  głównego 
zasilania,

•  ułożono kostkę brukową na placu rekre-
acyjno – sportowym i przy sali wiejskiej,

•  przeprowadzono remont elewacji w  OSP 
Wierzchy,

•   wybudowano wiatę piknikową,
•  zakupiono stroje ludowe.

Wyposażenie kuchni świetlic wiejskich

Remonty pomieszczeń sanitarnych 
w świetlicach wiejskich



W latach 2015 – 2018 w ramach budżetu 
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury w  budyn-
kach świetlic wiejskich  wykonano szereg prac 
remontowych poprawiających warunki użyt-
kowania świetlic przez społeczność lokalną.

Sołectwo Bruny:

•  zakupiono wyposażenie kuchni, zwiększo-
no moce i zabezpieczenia prądowe. 

Sołectwo Brynica: 

•  zamurowano wnęki drzwiowe, wymienio-
no stolarkę okienną, 

•  przeprowadzono remont pokrycia dacho-
wego wraz z przybudówkami. 

Sołectwo Brzezinki:

•  wyremontowano pokrycie dachowe, 
•  zamontowano ogrodzenie, 
•  wyremontowano toaletę męską i łazienki.

Sołectwo Gierałcice: 

•  wykonano konserwację dachu, 
•  przeprowadzono remont instalacji elek-

trycznej,
•  przeprowadzono remont łazienki.

Sołectwo Krzywiczyny: 

•  wykonano remont dachu przybudówki,
•  ułożono panele podłogowe,
•  wymieniono stolarkę okienną, 
•  wykonano remont klatki schodowej, 
•  pomalowano pomieszczenia, 
•  przyłączono budynek świetlicy do kanaliza-

cji.

Sołectwo Skałągi: 

•  wyremontowano pomieszczenia szatni, po-
łożono tynk mineralny.

Sołectwo Szum:

•  wykonano kanalizację, zwiększono moc  
prądową na budynku, 

• wymieniono drzwi wejściowe.

Sołectwo Szymonków:

•   wyremontowano piec kuchenny. 

Sołectwo Świniary Małe:

•  wykonano remont pomieszczeń świetlicy 
i dużej sali,

•   wykonano remont kuchni wraz z wyposa-
żeniem.

Sołectwo Świniary Wielkie:

•  wykonano remont pomieszczeń świetlicy, 
kuchni, magazynu i toalet,

•  wykonano remont pokrycia dachowego.

Sołectwo Wierzbica Dolna:

•  wykonano remont sanitariatów, 

•  wymieniono instalację elektryczną, 
wykonano nowe przyłącze do sieci, 
zwiększono moc, zakupiono kinkiet, 

•  wykonano remont pomieszczeń dużej sali. 

Sołectwo Wierzchy: 

•  wykonano wymianę instalacji elektrycznej, 

•  wymalowano pomieszczenia. 

Sołectwo Wierzbica Górna: 

•   wykonano konserwację dachu, 

•   wykonano nową posadzkę,

•  wyremontowano pomieszczenia dużej sali,

•  wykonano elewację wewnętrzną.

Blisko 800 000 zł na remonty świetlic wiejskich

Nowa świetlica wiejska w Duczowie Wielkim

Wyremontowana sala świetlicy w Świniarach Wielkich

Wyremontowany korytarz WOK w Wołczynie

Wyremontowana sala świetlicy w Wierzbicy Górnej



Sołectwo Duczów Wielki:

•  zaadoptowano budynek na świetlicę, w któ-
rej utworzono salę spotkań, pomieszczenie 
sanitarne oraz kuchnię. 

Wołczyński Ośrodek Kultury:   

•  wykonano remont pomieszczeń, 

•  wykonano remont  instalacji elektrycznej 
w holu, 

•  wyremontowano hol i korytarz, 
•   wykonano renowację parkietu, 
•  zakupiono okna, 
•  zakupiono  kamery do monitoringu, 
•  zakupiono projektory na świetlice wiejskie, 

•  wykonano podłogę przenośną dla świetlic 
wiejskich, 

•  wykonano remont  dachu małej sali, 
•  wykonano schody wejścia tylnego oraz 

podjazd dla osób niepełnosprawnych,
•  wyremontowano toalety,
•  wymieniono część stolarki okiennej 

i drzwiowej.

Dotacje celowe z budżetu gminy
na sport 

Gmina udzielała dotacje na realizację celu 
publicznego gminy w zakresie sportu. 

Klubom piłkarskim mającym siedziby na te-
renie gminy, a także Klubowi Karate Tradycyjne-
go na podstawie  wniosków złożonych w drodze 
konkursów organizowanych przez gminę.

•  od 2015 r. do 30.06.2018 r. przekazano łącz-
nie 501.400 zł.

 
Gmina udzielała dotacje na realizację celu 

publicznego gminy w  zakresie działalności 
pożytku publicznego na zajęcia rekreacyjno 
- sportowe. 

Gminnemu Związkowi Ludowe Kluby Spor-
towe, Klubowi Karate Tradycyjnego oraz  Sto-
warzyszeniu Wszechstronnego Jeździectwa "Fi-
zjokon" mającym siedziby na terenie gminy na 
podstawie  wniosków złożonych w drodze kon-
kursów organizowanych przez gminę.

•  od 2015 r. do 30.06.2018 r. przekazano łącz-
nie 97.550 zł.

Gmina udzieliła dotacje na dofinansowa-
nie kosztów wyścigu kolarskiego juniorów 
młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej".

•  od 2015 r. do 30.06.2018 r. przekazano łącz-
nie 16.000 zł.

Utrzymanie obiektów sportowych 
 realizacja przedsięwzięć
rekreacyjno - sportowych 

Gmina utrzymywała obiekty sportowe: 
stadion miejski, kąpielisko, korty tenisowe, 

hala widowiskowo - sortowa, kompleks boisk 
sportowych Orlik, obiekty sportowe w Wierz-
bicy Górnej i Szymonkowie.

•  od 2015 r. - do 30.06.2018 r. wydatkowano 
łącznie 840.062 zł.

Gmina organizowała przewóz uczniów 
szkół na zawody sportowe oraz ponosiła wy-
datki na organizacje imprez rekreacyjnych 
i sportowych.

•  od 2015 r. - do 30.06.2018 r. wydatkowano 
łącznie 120.344 zł.

Rodzinna
Strefa Kibica podczas

Mistrzostw Świata 2018 r.

Rodzinna Strefa Kibica utworzona była 
w  amfiteatrze przy kościele w  Wołczynie, 
w której mieszkańcy kibicowali naszej repre-
zentacji podczas transmitowanych meczy. 

Organizatorzy: Bracia Mniejsi Kapucyni, 
Burmistrz Wołczyna oraz Miejski Klub Sporto-
wy w Wołczynie.

Wyremontowane pomieszczenia sanitarne WOK w Wołczynie Wyremontowany hol w WOK w Wołczynie

Wspieramy sport

Bieg dla Niepodległej



Biegi dzieci i młodzieży

Majowy wyścig kolarski juniorów

Nowe wiaty na stadionie miejskim w Wołczynie

Mecz Seniorów klasy okręgowej MKS Wołczyn

Rodzinna Strefa Kibica podczas MŚ 2018

Boisko sportowe Orlik w Wołczynie

Grupa młodzieżowa MKS Wołczyn

Biegi uliczne o puchar Burmistrza



Zajęcia Klubu Karate Tradycyjnego w Wołczynie

Strefa Kibica podczas MŚ 2018

Sekcja tenisa stołowego

Wołczyńska grupa biegowa

Zajęcia z jazdy konnej



Wspieramy kulturę

Wołczyński Ośrodek Kultury z bogatą ofertą zajęć dodatkowych

Zespół taneczny Mażoretki

Zespół Pieśni i Tańca Modrzewiacy Zespół Wielokropek

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie z nowościami 
książkowymi i wieczorkami autorskimi



Wspólna zabawa

Zespół Wrzos

Dni Wołczyna Dzień Kasztana w Komorznie

Gminne Dożynki 

Orszak Trzech Króli

Spotkania Młodych w Wołczynie

Kulturalia w Zespole Szkół w Wołczynie

Klub Seniora



Wybrane rodzaje wsparcia społecznego

Święta Państwowe

Turniej Sołectw w Krzywiczynach

Zawody strażackie

Turniej Rodzin w Szymonkowie

Pomoc żywnościową koordynuje Wołczyński 
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 
i Programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywia-
nia. Przy udziale wołczyńskiej parafii, która pokry-
wa koszty eksploatacji kuchni, ośrodek pomocy 
przygotowuje i wydaje gorące posiłki dwudaniowe. 
W latach 2015 - 2018 z pomocy w zakresie doży-
wiania w formie posiłków, bądź świadczeń na za-
kup żywności skorzystało ponad 1000 osób. 

Zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej 
asystenci pomagają rodzinom nie tylko w  pro-
blemach wychowawczych, ale również w  co-
dziennych sprawach.

Stowarzyszenie działa prężnie na terenie 
gminy juz ponad 10 lat. Angażuje się w szereg ak-
cji mających na celu niesienie pomocy osobom 
potrzebującym i chorym dzieciom.

 Regularnie organizuje zbiórki używanej 
odzieży, sprzętu AGD, mebli. Dzięki współpracy 
z  wołczyńskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
pozyskane i  niezbędne do życia rzeczy trafia-
ją do potrzebujących rodzin. Dodatkowo Sto-
warzyszenie Ziemi Wołczyńskiej „Dwa Serca” 
wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadzi 
cykliczne akcje przekazywania produktów żyw-
nościowych mieszkańcom gminy pozyskanych 
z Banku Żywności. W latach 2015 - 2018 wydano 
ponad 100 ton artykułów spożywczych.

Bezrobotne osoby aktywizowane są w  ra-
mach realizowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wołczynie  programów.

Dotychczas przeprowadzono następujące 
działania: poradnictwo zawodowe grupowe i in-
dywidualne, trening kompetencji i umiejętności 
społecznych, warsztaty w  zakresie kompetencji 
międzykulturowych, kursy i  szkolenia, porad-
nictwo psychologiczne w  zakresie podniesienia 
kompetencji i umiejętności społecznych umożli-
wiających powrót do życia społecznego i na ry-
nek pracy, staże – 14 osób zostało skierowanych 
do odbycia 6-miesięcznego stażu u pracodawcy, 
pośrednictwo pracy.

Na podstawie porozumienia z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Kluczborku, Gmina Wołczyn 

umożliwia osobom bezrobotnym zatrudnienie 
w ramach robót publicznych oraz realizuje akty-
wizację osób bezrobotnych +30 poprzez dwulet-
nie zatrudnienie. 

W gminie kontynuowana jest wypłata jedno-
razowej zapomogi w wysokości 1.000 zł z tytułu 
urodzenia sie dziecka - "wołczyńskie becikowe" 
(niezależnie od ustawowego). W  latach 2015 r. 
- 30.09.2018 r. wypłacono 309 becikowych, na 
łączną kwotę 309.000 zł.

Program 

Program skierowany szczególnie do seniorów, 
osób chorych, samotnych i  cierpiących na scho-
rzenia, które mogą zagrozić ich życiu. Realizacja 
programu wspomaga jednostki ratownictwa me-
dycznego w  podjęciu właściwych czynności me-
dycznych w stosunku do osób ich wymagających, 
z  utrudnionym lub ograniczonym kontaktem 
osobistym. Koperta Życia to zestaw składający się 
z: karty informacyjnej pacjenta, koperty, woreczka 
foliowego do umieszczenia koperty, naklejki do 
umieszczenia na drzwiach lodówki.



Wszystkie te elementy można pobrać u swo-
jego lekarza pierwszego kontaktu w jednostkach 
działających na terenie gminy. W przypadku ko-
rzystania z podstawowej opieki medycznej poza 
terenem gminy pakiet „Koperta Życia” można 
pobrać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie (biuro 
obsługi interesanta – parter budynku).

Wypełnioną kartę informacyjną o  stanie 
zdrowia, w  foliowym woreczku należy umieścić 
w  lodówce, a  na jej drzwiach przykleić naklejkę 
informującą, że tu jest koperta życia. Umieszczenie 
koperty w  lodówce, czyli w  miejscu widocznym 
i dostępnym umożliwia ratownikom szybki dostęp 
do podstawowych informacji o pacjencie. Wypeł-
niona karta informacyjna o  stanie zdrowia jest 
ważna rok, po roku powinna być aktualizowana 
u swojego lekarza pierwszego kontaktu. 

Koszt uruchomienia programu oraz wykona-
nia pakietu „Koperta Życie” pokryty został w cało-
ści ze środków finansowych budżetu Gminy.

Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsię-
biorcy prowadzący już działalność na terenie 
Gminy, jak też przedsiębiorcy rozpoczynający 
prowadzenie działalności gospodarczej. Okres 
zwolnienia wynosi 3 lata, licząc od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym złożono wniosek i spełniono warunki 
określone uchwałą. Warunkiem uzyskania zwol-
nienia jest złożenie wniosku o zwolnienie (wzór 
określony uchwałą), spełnienie warunków szcze-

gółowo opisanych w uchwale, w tym utrzymanie 
zatrudnienia przez okres zwolnienia, brak zale-
głości wobec Gminy Wołczyn, wobec Urzędu 
Skarbowego i wobec ZUS.

W  powiecie kluczborskim ustalone zosta-
ły trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, 
które zlokalizowane są w  Wołczynie, Klucz-
borku i  Byczynie. W  Wołczynie punkt mieści 
się w  budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie przy 
ulicy Rzecznej 3.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w za-
kresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczę-
cia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, 
spraw karnych, spraw administracyjnych, ubez-
pieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa 
podatkowego z  wyłączeniem spraw podatko-
wych związanych z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

•  Staraniami gminy w mieście stacjonuje po-
gotowie ratunkowe.

•  W  celu zwiększania szans rozwojowych 
i życiowych dzieci oraz młodzieży z rodzin 
wielodzietnych, wydawana jest Opolska 
Karta Rodziny i Seniora, które uprawnią do 
ulg i zniżek.

•  Z  budżetu gminy przekazywane są dota-
cje dla powiatu kluczborskiego na zakup 
szczepionek przeciwko chorobie meningo-
kokowej. 

•  Z  funduszu Pracy dofinansowywane są 
koszty kształcenia młodocianych pracow-
ników.

•  Funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

•  Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i  Przeciwdziałania 
Narkomanii wraz ze wsparciem sponsorów 
organizuje rokrocznie paczki świąteczne 
dla ubogich rodzin oraz tworzy miejsca za-
baw dla dzieci.

•  Gmina wspiera liczne przedsięwzięcia i im-
prezy kulturalne integrujące lokalną spo-
łeczność.

 
 

Dzięki ogromnej mobilizacji mieszkańców 
gminy podczas głosowania, świąteczne oświe-
tlenie wołczyńskiego rynku było dwukrotnie 
nagrodzone w  plebiscycie miast na najpięk-
niejszą iluminację świąteczną w  wojewódz-
twie opolskim. Nagrody za zwycięstwa - sprzęt 
AGD (min.: roboty kuchenne, tostery, czajniki 
elektryczne, lodówki, pralki, odkurzacze, mi-
krofalówki) na łączną wartość 11.000 zł trafił 
do rodzin najbardziej potrzebujących z  gminy 
Wołczyn, wyposażył stołówkę Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz Zakładu Opieki Leczniczej 
w Wołczynie.

Wygraliśmy sprzęt dla potrzebujących
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W  ostatnich czterech latach w  Ochotniczych Strażach Pożarnych 
oprócz zadań wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego wykonywane 
były prace remontowo – modernizacyjne na łączną kwotę ponad 575 tys. zł.

•  przekazano dotację na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśni-
czego i auto - drabiny dla OSP Wołczyn,

•  wymalowano pomieszczenia w remizie OSP Wołczyn,
•  przeprowadzono remont posadzki w świetlicy OSP Wołczyn,
•  wykonano remont dachu w OSP Wołczyn, OSP Wąsice, OSP Wierz-

bica Dolna, 
•  wymalowano sanitariaty w OSP Wołczyn,

•  wyremontowano wierzę w OSP Wąsice,
•  zakupiono aparaty do ochrony dróg oddechowych w  OSP Wąsice, 

OSP Wierzbica Górna,
•  wymieniono drzwi wejściowe w OSP Gierałcice,
•  wyremontowano boksy garażowe w OSP Gierałcice, OSP Wołczyn,
•  wyremontowano ogrodzenie wokół remizy OSP Wierzbica Dolna,
•  zaadoptowano pomieszczenia na pomieszczenia sanitarne w  OSP 

w Wierzbicy Dolnej,
• pozyskano defibrylator z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
• pozyskano sprzęt ratowniczy z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dla naszego bezpieczeństwa

Defibrylator pozyskany w OSP Woł-
czyn w ramach Marszałkowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego

Pozyskany sprzęt ratowniczy 
z Ministerstwa Sprawiedliwości

Wyremontowane pomieszczenia
w remizie OSP Wierzbica Górna

Wyremontowane boksy garażowe w OSP Gierałcice Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy w OSP Wołczyn

Samochód-drabina w OSP Wołczyn

Nowe bramy garażowe 
i wyremontowana wieża 
w OSP Wąsice



 

Statuetki "Wołczyń-
skiego Isandra" oraz "Su-
per Isandra" przyznane 
zostały przez Kapitułę 
osobom, firmom, instytu-
cjom, które wyróżniają się 
aktywnością społeczną, 
zawodową oraz pracą na 
rzecz promocji regionu.

Statuetki wręczone zo-
stały na uroczystej gali pod-
czas Dni Wołczyna.

Wołczyński Isander 
w kategoriach:
Promocja Miasta i Gminy:

•  Jan Nawrot, Wołczyn
•  Bożena Kansy, Krzywi-

czyny
•  Waldemar Heliasz, Woł-

czyn
•  Zespół Taneczny Mażore-

tek "AURORA", Wołczyn

Działalność Społeczna i Charytatywna:

•  Elżbieta Garbowska, Komorzno
•  Elżbieta Bura, Szum
•  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Wołczyn
•  Personel Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego,  

Wołczyn

Biznes i przedsiębiorczość

w działalności rolniczej:

•  Dariusz Błaszczyk, Brynica
•  Tomasz Burban, Ligota Wołczyńska
•  Andrzej Babiak, Bruny
•  Mateusz Kaźmierski Prezes Zarządu Przedsię-

biorstwa "AGRO - FERM", Wierzbica Górna

Biznes i przedsiębiorczość

w działalności pozarolniczej:

•  Leszek Culic, Wołczyn
•  Firma ALUPERFEKT Sp.z o.o., Wołczyn
•  Firma WIDJO, Wierzchy
•  Firma "Auto - Zaremba", Ligota Wołczyńska

Super Wołczyński Isander:

•  Ksiądz Rafał Rydliński, Skałągi 
•  Hubert Olejnik, Szum
•  Urszula Langiewicz – Borysow, Komorzno
•  Krystyna Fulas ,Wołczyn

Odznaki honorowe "Zasłużony dla Mia-
sta i Gminy Wołczyn" nadane zostały przez 
Radę Miejską osobom, które poprzez swoją 
działalność zawodową i społeczną szczegól-
nie zasłużyły się miastu i gminie, przyczynia-
jąc się do jego rozwoju, pomnożenia dorobku, 
bądź popularyzowania.

Tytuły "Honorowy Obywatel Gminy Woł-
czyn" nadane zostały przez Radę Miejską oso-
bom, za wybitne zasługi na rzecz gminy, przy-
czyniając się do jego rozwoju, wzbogacenia 
dorobku, w różnych dziedzinach (np. przemysłu, 
budownictwa, służby zdrowia, edukacji, itp.)

Odznaki wręczone zostały na uroczystych 
sesjach Rady Miejskiej z okazji Święta 3 Maja

Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn 

•  Hubert Grochula, Wąsice
•  Stanisław Libera, Wołczyn
•  Bogusław Włos, Wołczyn
•  Irena Struzik, Wołczyn
•  Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, Wołczyn 
•  Elżbieta Puchalska, Wołczyn
•  Zbigniew Sławiński, Komorzno
•  Wanda i Ryszard Łuczyńscy, Wołczyn
•  Bogusław Ambroszewski, Wołczyn
•  Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 

Oddział Wołczyn  
•  Elżbieta Zabłocka, Wołczyn
•  Urszula Łysiak, Wołczyn
•  Zofia Kuczyńska, Wierzbica Górna
•  Adam Śpiewak, Wołczyn
•  Ryszard Zieliński, Wołczyn
•  Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów, Wołczyn 
•  Mieczysław Czapliński, Wołczyn

•   Irena Dziekan, Komorzno
•   Paweł Kuliga, Wołczyn
•   Stanisława Małecka, Skałągi
•   Mieczysław Olaniszyn, Wołczyn

 
Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn 

•  Czesław Wrona, Wołczyn 
•  Siostra Bogumiła Agnieszka Czekaj, Wołczyn

 

Odznaki honorowe "Zasłużony dla Rol-
nictwa" nadane zostały przez Ministra Rol-
nictwa na wniosek Burmistrza Wołczyna 
osobom za osiągnięcia w dziedzinie rolnic-
twa, rozwój wsi i rynków rolnych. Również 
osobom z gminy Wołczyn Burmistrz wręczył 
podziękowania w uznaniu dla działalności 
rolniczej.

Odznaki wręczone zostały podczas Gmin-
nych Dożynek.

 
 Zasłużony dla Rolnictwa 

•  Janusz Kaczmarski, Krzywiczyny
•  Jerzy Krawczyk, Szymonków
•  Zdzisław Kubisiak, Bruny
•  Ryszard Margoś, Szymonków
•  Józef Mikołajczyk, Krzywiczyny
•  Lesław Stężała, Komorzno
•  Roman Stodolski, Bruny
•  Eugeniusz Wawryków, Świniary Wielkie
•  Bronisław Zazula, Szymonków 
•  Wiesława Skotnik, Wołczyn
•  Stanisław Krawiec,  Gierałcice
•  Ireneusz Ptak,  Komorzno
•  Andrzej Skibiński,  Wołczyn
•  Alojzy Bursy,  Wierzchy
•  Walter Gerlic,  Szum
•  Małgorzata Gladis, Szum
•  Krzysztof Łężny,  Wołczyn
•  Waldemar Olejnik, Wierzchy

Podziękowanie dla rolników

w uznaniu dla działalności rolniczej 

•  Mariusz Cichocki, Wołczyn
•  Dariusz Koziński, Ligota Mała
•  Mariusz Łakomy, Wierzbica Górna
•  Ewa Pasierbska, Świniary Wielkie
•  Wojciech Wypych, Krzywiczyny

Docenieni i odznaczeni w latach 2015-2018



ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 
POZYSKANE 

PRZEZ GMINĘ WOŁCZYN 
W LATACH 2015-2018

Łączna wartość pozyskanych środków

ok. 

w tym: 

Pozyskane środki - Infrastruktura drogowa

ok. 

Pozyskane środki - Infrastruktura wodno - ściekowa 

ok. 

Pozyskane środki - Oświata

ok. 

Pozyskane środki - Budowa Otwartej Strefy Aktywności 
oraz Ogrodu z tężnią solankową 

ok. 

Mamy się czym pochwalić, ponieważ według opublikowanego przez Serwis 
Samorządowy PAP rankingu gmin przedstawiający wartość projektów 
zrealizowanych przy udziale środków unijnych pozyskanych w ramach 

perspektywy finansowej 2014-2020  Gmina Wołczyn zajęła 
bardzo wysokie miejsce - 371 wśród 2478 gmin w kraju.




