
Projekt

z dnia  27 października 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XIX.130.2016
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wawelno na lata 2016-2020 z perspektywą do 
roku 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446, poz. 1579) Rada Gminy Komprachcice, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Wawelno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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Załącznik  
do Uchwały Nr XIX.130.2016 

Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 7 listopada 2016r. 

 
 
 
 
 
 

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWO ŚCI 

WAWELNO  

NA LATA 2016-2020  

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025 
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1. Charakterystyka miejscowości 

 
1.11.11.11.1 Położenie miejscowości 
 

Wieś Wawelno położona w Gminie Komprachcice graniczy bezpośrednio z Polską 

Nową Wsią (Gmina Komprachcice) oraz wsiami Chróścina, Sokolniki, Prądy (Gmina 

Dąbrowa)  i Siedliska (Gmina Tułowice). Wieś zamieszkuje 1067 mieszkańców na 

powierzchni 693,72 ha. 

 
1.21.21.21.2 Historia 

 
Nazwa wsi Wawelno (kiedyś Wąwelno) wywodzi się od dawnego słowa „wąwel” 

oznaczającego suche miejsce w mokrym bagnistym otoczeniu. Od tego samego słowa 

wywodzi swą nazwę krakowski Wawel. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana była w księdze 

uposażenia biskupów wrocławskich, około 1300r., a w 1328r. była własnością klasztoru w 

Czarnowąsach. Być może później nastąpiła powtórna lokacja wsi, gdyż w 1336r. wymieniani 

są jako zasadźcy wsi Bowalno (spotykane są także formy „Wadelno” i „Wamwalno”) Stefan i 

Nikoska. 

W połowie XIXw. istniała we wsi szkoła z jednym nauczycielem, działał tu młyn wodny, 

pracowało pięciu rzemieślników. Wieś zamieszkiwało wówczas 483 mieszkańców. W roku 

1861 we wsi istniała kopalnia węgla brunatnego, której roczne wydobycie sięgało pięciu 

tysięcy ton. 

Zdecydowana większość mieszkańców Wawelna była katolikami – w latach 

dwudziestych odnotowano 1006 katolików i tylko 12 ewangelików. Sołtysem był wtedy 

Johann Wichan – chałupnik. W roku 1936   nazwę wsi zmieniono na Walldorf. 

W 1999.r uroczyście obchodzono 700-lecie powstania wsi Wawelno 

Przez stulecia Wawelno należało do parafii Dąbrowa Niemodlińska, dopiero w 1939r. 

ustanowiono tu samodzielną parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, która 

obejmuje także Prądy, Siedliska i Sosnówkę. Kościół wybudowano nieco wcześniej, w roku 

1934, sadowiąc go na fundamentach starej szkoły. Historia Wawelna 

W 2015.r. Świętowano 100-lecie istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie 
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1.3 Określenie przestrzennej struktury 
 
Wawelno charakteryzuje dziś promienisty układ przestrzenny. Centrum stanowi budynek 

Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz hotel i restauracja „Złoty Róg”. W budynku OSP 

znajduje się świetlica wiejska z salą spotkań pełniącą również funkcje pracowni 

komputerowej. Druga świetlica wiejska wraz zapleczem socjalnym znajduje się w budynku  

na boisku przy ul. Sportowej. Zabudowa Wawelna ma charakter zwarty. 

 Elementy funkcjonalne wsi: 

• Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowany na 

fundamentach starej szkoły. 

• Cmentarz wraz z kaplicą cmentarną po wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. 

• Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym  

• Budynek remizy wraz ze znajdującą się w nim salą komputerową 

• Staw i plac przy stawie –miejsce plenerowych spotkań mieszkańców wsi 

• Boisko sportowe (trawiaste) z oświetleniem oraz nawodnieniem . 

•  Budynek wraz z zapleczem socjalnym i świetlicą wiejską , kuchnią , biura dla 

wszystkich organizacji działających w Sołectwie.  

• Dwa place zabaw ( plac ,,Gliniok”  i Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z Oddziałem 

Przedszkolnym) 

• Siłownia  ,,Paula Club” 
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2.2.2.2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

ANALIZA ZASOBÓW CZ I  

Rodzaj Zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim 
wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw 

X) 
Małe Duże Wyróżnia- 

jące 

1 2 3 4 5 
Przyrodniczy 

-walory krajobrazu, rzeźby terenu 

-stan środowiska 

-walory klimatu 

-walory szaty roślinnej 

-cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 

 

-świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 

 

-wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) 

-wody podziemne 

-gleby, kopaliny 

 

Teren pagórkowaty - widokowy 

Dobry 

Otoczenie lasów – specyficzny 

Gaje  

Aleja klonu kulistego, akacjowa , 

śliwkowa lipy na boisku 

Dziki, jelenie, sarnie, bażanty, 

kuropatwy, jenoty, lisy i zające 

Dużo stawów pryw. i 1 ogólny 

Stan wysoki 

Piaski, żwiry,  gliny 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Kulturowy  

-walory 

 

-walory przestrzeni wiejskiej publicznej 

 

 

-walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 

-zabytki i pamiątki historyczne 

-osobliwości kulturowe 

-miejsca, osoby i przedmioty kultu 

-święta, odpusty, pielgrzymki 

-tradycje, obrzędy, festyny, gwara 

 

 

 

 

 

-legendy, podania i fakty historyczne  

-przekazy literackie 

 

Gwara śląska , znajomość języków 

obcych 

Duży plac wokół szkoły, plac 

wokół stawu – miejsce spotkań 

Skwer pamięci 

Zabudowa typowo wiejska 

Dzwonnica z XIX wieku 

Mniejszości narodowe  

Krzyże przydrożne 

Odpust 

Imprezy jubileuszowe ,Św. 

Marcina, Ocalić od zapomnienia 

jak; wielkanocne kołatanie, noc 

świętojańska, święto pieczonego 

ziemniaka, festyny kulturalno-

rozrywkowe  

Znalezienie dzbana z monetami 

Wydanie książki Wawelno 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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-ważne postacie i przekazy historyczne 

 

-specyficzne nazwy 

-specyficzne potrawy 

-dawne zawody 

-zespoły artystyczne, twórcy 

dawniej i dziś. 

Misjonarz Lissoń Bernard 

książkowe ,  

Borek, Grabina, Podlołski, Gój 

Makówka 

brak 

brak 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 
ANALIZA ZASOBÓW CZ II  

Rodzaj Zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio 

wstaw X) 
Małe Du

że 
Wyróżnia- 

jące 

1 2 3 4 5 
Obiekty i tereny 

-działki pod zabudowę mieszkaniową 

 

-działki pod zakłady usługowe i przemysł 

 

-pustostany mieszkaniowe 

 

 

-pustostany poprzemysłowe 

-tradycyjne nie użytkowane obiekty 

gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 

 

Nowe są  opracowywanie planie 

zagosp. 

Są tworzone w studium 

zagospodarowania. 

Powstałe w wyniku emigracji 

mieszkańców, brak zainteresowanych 

wynajmem 

brak 

 

stodoły występujące sporadycznie, 

pomieszczenia gospodarcze i garaże 

    

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Infrastruktura społeczna  

-place publicznych spotkań, festynów 

 

-sale spotkań, świetlice, kluby 

 

-miejsca uprawnienia sportu 

obiekt siłowni 

-miejsca rekreacji 

-ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 

 

 

Plac rekreacyjny nad stawem oraz 

boisko sportowe 

Świetlica nad remizą strażacką, 

świetlica na boisku sportowym 

Boisko szkolne i sportowe 

Siłowania dla wszystkich 

Plac nad stawem, plac zabaw 

Są tworzone , dwie ścieżki 

nieformalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 
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-szkoły 

 

-przedszkola 

-biblioteki 

-placówki opieki społecznej 

-placówki służby zdrowia 

Z dużym placem i boiskiem, placem 

zabaw 

W szkole jest oddział przedszkolny 

W szkole 

Brak 

Prywatne gabinety 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

Infrastruktura techniczna  

-wodociąg, kanalizacja, gaz, światłowody 

-drogi i chodniki gminne 

-chodniki, parkingi, przystanki 

 

 

-telefonia komórk. i dostępność Internetu 

-monitoring sołectwa 

 

Tak 

Bardzo dobre 

Brak chodników i na drogach 

wojewódzkich i powiatowych lub 

bardzo złym stanie. 

Dobra, internet radiowy, światłowody 

teren sołectwa 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 
 
ANALIZA ZASOBÓW CZ III  

Rodzaj Zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio 

wstaw X) 
Małe 

Du
że 

Wyróżnia 
jące 

1 2 3 4 5 
Gospodarka, rolnictwo 

-miejsca pracy (gdzie, ile) 

 

 

-znane firmy produkcyjne i zakłady 

usługowe i ich produkty 

 

-gastronomia 

-miejsca noclegowe 

-gospodarstwa rolne 

-uprawy hodowlane 

-możliwe do wykorzystania odpady 

produkcyjne 

-zasoby odnawialnych energii 

 

Sklepy, bar-hotel-restauracja i 

stolarni, zakłady rzemieślnicze, 

warsztaty samochodowe  (25 miejsc) 

Stolarnie, 

wykończenie wnętrz, stol. Budow. 

warsztaty samochodowe. 

Restauracja, bar 

Hotel przy restauracji 

3 średnie gospodarstwa 

Zboża, rośliny strączkowe. 

gnojowica 

 

solary , pompy ciepła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

-autorytety i znane postacie we wsi 

 

Ludzie działający społecznie, bardzo 

 

 

 

 

 

X 
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-krajanie znani w regionie, w kraju i za 

granicą 

-osoby o specyficznej lub ważnej dla 

wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci 

-przedsiębiorcy, sponsorzy 

 

-osoby z dostępem do Internetu i 

umiejętnościach informatycznych 

-pracownicy nauki, 

-związki i stowarzyszenia 

 

 

 

-kontakty zewnętrzne (np. z mediami) 

-współpraca zagraniczna i krajowa  

duże zaangażowanie 

tak 

 

Studenci na różnych kierunkach i 

rosnąca ich liczba 

Dwa zakłady stolarskie, warsztaty 

samochodowe i ogólno-budowlane 

80% mieszkańców ma internet 

tak 

tak 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Wawelno Inne aktywnie działające to 

Ochotnicza Straż Pożarna, koło 

TSKN, Ludowy Zespół Sportowy 

tak 

tak na poziomie gminy ( z Hasbergen 

, Mesto Albrechtcie) 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Informacje Dostępne o wsi 

-publikatory, lokalna prasa 

-książki, przewodniki 

 

 

 

 

 

 

 

-strony www 

 

Wieści gminne 

Wawelno dawniej i dziś, 

autorzy:Wanda i Hubert Skrzipczyk, 

kalendarze (13 stronicowe że 

zdjęciami) 

 Planowane wydanie książki o historii 

parafii Wawelna  autor; ks Wolfgang 

Globisz 

 

www.wawelno.info 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

Mocne strony sołectwa  

• Komunikacja MZK, PKS 

• Istniejąca na terenie wsi szkoła z oddziałem przedszkolnym, kościół. 

• Bliskość autostrady A4 i miasta Opola 

• Wysokie położenie geograficzne w stosunku do sąsiednich miejscowości 

• Bardzo dobra infrastruktura (woda , kanalizacja, gaz, sieć internetowa) 

• Drogi i chodniki gminne w dobrym stanie. 

• Monitoring sołectwa 

• Aktywność i silne zaangażowanie w sprawy wsi rady sołeckiej, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i mieszkańców 

• Licznie organizowane festyny i inne uroczystości okolicznościowe 

• Sąsiedztwo z lasem 

• Infrastruktura społeczna  służąca integracji mieszkańców 

 

Słabe strony sołectwa  

• Słaby rozwój przedsiębiorczości, niewielka liczba zakładów usługowych 

• Migracja młodzieży i mieszkańców w poszukiwaniu miejsca pracy za granicą  

• Niski poziom infrastruktury technicznej (brak kanalizacji burzowej i , chodników, 

ścieżek rowerowych przy głównych drogach wojewódzkich i powiatowych 

• Niepewny stan prawny działki pod Remizą OSP , brak remizy. 

• Niska świadomość mieszkańców na temat ochrony środowiska 

• Zaniedbane niektóre posesje na terenie wsi (pustostany) 

 

Szanse 

 
• Tworzenie nowych miejsc pracy 

• Możliwość wykorzystania funduszy zewnętrznych 

• Wykorzystanie bliskości lasu , tworzenie ścieżek rowerowych do celów turystycznych  

i bazy turystycznej , wieży widokowej. 

• Trendy związane z ekologicznym stylem życia 

• Budowa nowej Remizy OSP 
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Zagrożenia 

• Zamknięcie szkoły  

• Utrzymujący się trend związany z odpływem młodzieży 

• Starzenie się społeczeństwa 

• Brak inwestycji w małe przedsiębiorstwa 

 

 

WIZJA WSI 

 

Wawelno wsią bezpieczną, estetyczną i zieloną, której mieszkańcy zadowoleni                                 

z nowoczesnych warunków życia kultywuj ą tradycje i obyczaje oraz szanują i dbają                  

o przyrodę 

 

Wizją w planie Odnowy Wsi na lata 2016-2025 jest estetyka sołectwa , poprawa warunków 

życia , pielęgnacja i uzupełnienie zasobów przyrodniczych , tworzenie turystycznych ścieżek 

rowerowych , rozwój turystyki oraz budowa wieży widokowej. 

Wieża widokowa będzie atrakcją dla mieszkańców jak i uczestników rajdów rowerowych 

wokół Borów Niemodlińskich. 

Powodu braku chodników przy drogach wojewódzkich i powiatowych naszym pierwszo-

planowym celem jest  bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców naszej miejscowości. 
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4.4.4.4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną 

L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego/ przedsięwzięcia 
aktywizuj ącego społeczność lokalną 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania/ 
ewentualne źródła 
dotacji 

Podmiot 
odpowiedzialny/wnios
kodawca 

Termin 
realizacji 

1 Rozbudowa skrzyżowania dróg woj Nr 435/429 ul 
Opolska , Niemodlińska , Nowowiejska , 
Dąbrowska budowa kanalizacji burzowej 800m , 
wykonanie chodnika na ul Opolskiej 

Projekt 100 tys.zł 
wykonanie 2,5mln zł  

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, Gmina 
Komprachcice 

2017 – 2019 

2 Budowa ciągu pieszo – jezdnego od Polskiej Nowej 
Wsi - ul. Nowowiejska do ul. Opolskiej droga 
wojewódzka  Nr 435 

Projekt 100 tys.zł 
wykonanie 2,5mln zł 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, Gmina 
Komprachcice 

2017 – 2020             

3 Budowa chodnika na ul Niemodlińska droga woj Nr 
435 

Projekt 100 tys.zł 
wykonanie 2,5mln zł 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, Gmina 
Komprachcice 

2017 – 2020         

4 Zagospodarowanie placu po byłym zbiorniku P-Poż 
skrzyżowanie ul Dąbrowska , ul. Niemodlińska 
(Projekt koncepcja zagospodarowani wykonany 
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w 
Nysie) 
Zagospodarowanie placu po zbiorniku P-Poż 
skrzyżowanie ul Opolskiej i Łączącej 

100 tys. zł 
 PROW 2014-2020 
 
 
 
30 tys 
Środki Rewitalizacji 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Wawelno, Gmina 
Komprachcice 
 
Gmina Komprachcice 
Sołectwo 
 

2017 – 2020 
 
 
 
 

2017-2020         

5 Budowa  i wyposażenie obiektu socjalnego na 
stawie ,,GLINIOK” 

100 tys.zł 
PROW 2014-2020 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Wawelno 

2017-2018 

6 Budowa wiaty na boisku przy ul. Sportowej, kostka, 
wyposażenie w stoły , ławki 6 m x 18 m 

60 tys. zł 
PROW 2014-2020 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Wawelno, Gmina 
Komprachcice 

  2018 – 2019               

7 
 

Przebudowa placu skrzyżowanie ul Kościelnej,          
ul. Łączącej, skwer pamięci . 

40 tys. zł Działaj 
lokalnie 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Wawelno 

2017 – 2020 
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8 

 
 
Rozbudowa monitoringu w sołectwie 

PROW 2014-2020,  
 
 15 tys                
fundusz sołecki  

 
 
  Rada sołecka 

 
 

2017-2018  

9 Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego na 
drodze wojewódzkiej Nr 435 od Wawelna do 
Polskiej Nowej Wsi (dokumentacja wykonana) 

100 tys. zł Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, Gmina 
Komprachcice 

2017 - 2018          
 
 

10 Wyasfaltowanie i oświetlenie ul Zbożowej , 
Jesiennej , wyasfaltowanie ul Stawowej 

200 tys.zł Gmina Komprachcice   2017 - 2018          

11 Remont płyty boiska - murawa  80 tys. zł  
PROW 2014-2020 

Ludowy Zespół 
Sportowy Gazownik 
Wawelno, rada sołecka 

2018 - 2019         

12 Budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych - teren 
Wawelna i Gminy Komprachcice – 
udostępniających zasoby kulturowe i przyrodnicze 
wsi 

40 tys. zł 
PROW,        
INTERREG V-A 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Wawelno, rada sołecka, 
Gmina  Komprachcice 

2017 - 2025         

13 Budowa i wyposażenie  nowej remizy OSP 1 mln zł 
 

Gmina Komprachcice 2018 – 2020         

14 Termomodernizacja budynku szkoły polegająca na 
remoncie i dociepleniu 

500 tys. zł 
RPO 2014-2020, 
Partnerstwo Publiczno-
Prywatne 

Gmina Komprachcice 2017 - 2020          

15 Remont i modernizacja obiektów sakralnych 
kościół, kaplica cmentarna,  dzwonnica, cmentarz, 
krzyże przydrożne 

80 tys. zł Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Wawelno, Rada 
sołecka, Parafia 
Wawelno 

2017 - 2025         

16 Modernizacja i budowa przedłużenia chodnika na 
ul. Dąbrowskiej 

100tys. zł Zarząd Dróg 
Powiatowych, Gmina 
Komprachcice 

   2017-2020     

17 Zakup terenu przed boiskiem  na cele społeczno-
integracyjne (postawienie namiotu , parking, 

100 tys. zł Gmina Komprachcice  2017 – 2020   

Id: 1DB97E24-1727-4F3E-BF1F-B52461CA2188. Projekt
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organizacja imprez gminnych i wiejskich) 
18 Trzydniowy Festyn z okazji 90-lecia OSP , 80-lecia 

LZS , Dożynki Gminne. 
Trzydniowy Festyn z Okazji 95-lecie , 85-Lecie 
LZS , Dożynki Gminne. 

 
40 tys. zł 
Projekt PROW 2014-
2020 + Gmina + środki  
własne OSP , LZS 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Wawelno, rada sołecka, 
OSP Wawelno, LZS 
Wawelno, Gmina 
Komprachcice 

2018 
2023 

19 Coroczny Festyn Sportowy LZS (dzień sportu) 10 tys. zł Ludowy Zespół 
Sportowy Gazownik 
Wawelno , rada sołecka 

2016 – 2025     

20 Cykliczne coroczne imprezy ,,Ocalić od 
zapomnienia” , Festyn zimowy , Kołatanie , Noc 
Świętojańska , Święto pieczonego ziemniaka, 
Obchody Św Marcina, Św. Floriana 

20 tys. zł 
PROW 2014-2020, 
fundusz sołecki, TSKN 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Wawelno, rada sołecka, 
OSP Wawelno, LZS 
Wawelno, TSKN  

2016 -2025      

21 Coroczne imprezy ; Dzień Dziecka , Dzień Matki i 
Ojca , Dzień Babci i Dziadka 

8 tys. zł  
TSKN 

TSKN Wawelno 2016 – 2025     

22 Coroczny turniej skata 1 tys. zł  
TSKN 

TSKN Wawelno  2016 – 2025    

23 Organizacja zajęć i wydarzeń podnoszących 
aktywność osób starszych, integrujących pokolenia, 
kultywujących lokalne tradycje 

20 tys. zł  
 
PROW 2014-2020, 
FIO, Działaj lokalnie 

Samorządowy Ośrodek 
Kultury, organizacje 
pozarządowe 

2016 - 2025 

24 Wymiana nawierzchni szkolnego boiska 
sportowego 

60 tys. zł 
Ministerstwo Sportu 
 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Wawelno, rada sołecka, 
OSP Wawelno, LZS 
Wawelno 

2017-2020 

25 Zagospodarowanie przestrzeni przez nasadzenie 
drzew , krzewów i  kwiatów 

8 tys fundusz sołecki, 
Działaj lokalnie 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Wawelno 

2017-2020 

Id: 1DB97E24-1727-4F3E-BF1F-B52461CA2188. Projekt
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26 Budowa wieży widokowej na obrzeżach Borów 
Niemodlińskich 

1  mln zł              
PROW  2014-2020 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Wawelno 

2017-2020 

27 Melioracja rowów gminnych i spółki wodnej 50 tys. zł 
Budżet gminy, fundusz 
sołecki 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Wawelno, Gmina 
Komprachcice 

2017-2020 

28 Czyszczenie stawu ,,GLINIOK” 50 tys. zł                
fundusz sołecki, spółka 
wodna 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Wawelno, 

2017-2019 
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