Informacja o laureatach
konkursu „Piękna Wieś Opolska 2015”
W dniu 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa ogłosił XVIII edycję Konkursu „Piękna Wieś
Opolska 2015”, którego główną rolą jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania
społeczności lokalnych.
Otrzymano 26 zgłoszeń z 17 gmin w dwóch kategoriach konkursowych tj.:


9 zgłoszeń wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś”,



17 zgłoszeń projektów do kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

Kategoria „Najpiękniejsza wieś”
I miejsce – Zagwiździe, gm. Murów – nagroda w wysokości 15 000 zł
Zagwiździe to wieś położona nad Budkowiczanką, w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, posiadająca
bogate walory przyrodnicze, dobrze zachowane siedliska łąkowe oraz obszary wydm śródlądowych.
We wsi znajduje się sala wiejska, sala Filii Bibliotecznej nad remizą OSP, salka parafilana,
zagospodarowane w małą architekturą centrum wsi oraz kompleks zabytkowej Huty Żelaza, która
stanowi kluczową wizytówkę wsi. Na szczególną uwagę zosługuje zrealizowany przez mieszkańców wsi
projekt „Poznaj zabytki Zagwiździa“, gra terenowa, która w interesujący sposób pozwala zapoznać się
z ważnymi zasobami dziedzictwa kulturowego oraz walorami przyrodniczymi miejscowości. Projekt
ten został doceniony przez komisję konkursową w 2012r. zdobywając I miejsce w konkursie „Piękna
Wieś Opolska“ w kategori „Najlepszy projekt odnowy wsi“. Dzięki licznie realizowanym przez
mieszkańców wsi projektom, zachowującym oraz odtwarzającym zasoby bioróżnorodności, wieś może
pochwalić się znajdującymi się w Ogrodzie Botanicznym następującymi gatunkami roślin m.in:
powojnik clematis, jaskrowata przylaszczka pospolita, liczne gatunki rododendronów, magnolii, azalii,
roślin skalnych, zioła – rumianek, pokrzywa żagawka, piołun, dziurawiec, mięta. Na szczególną uwage
zasługuje zrealizowany przez Dolinę Stobrawy projekt „Opolskiej Łąki” zrealizwoany z Radą Sołecką
Zagwiździa na terenie przylegającym do Ogrodu Botanicznego wprowadzający m.in. takie gatunki jak
chaber austriacki, kąkol, firletka poszarpana, wiesiołek, mydlnica lekarska, żmijowiec zwyczajny.
Sołectwo posiada zinwetaryzowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 2 siedliską łąkowe
charakteryzujące się takimi gatunkami jak: Scirpetum silvatici z dominującym sitowiem leśnym Scirpus
sylvaticus, krwawnica pospolitą Lythrum salicaria, tojeść pospolitą Lysimachia vulgaris oraz
dominująca wiązówką błotną Filipendula ulmaria. Komisja doceniła fakt, iż wiele zrealizowanych
projektów, składa się na wysoką świadomość mieszkańców Zagwiździa o wyjątkowym charakterze
swojej wsi, bogatej we florę roślinną i faunę zwięrzęcą. Komisja konkursowa „Pięknej Wsi Opolskiej”
już kilkakrotnie doceniła osiągnięcia mieszkańców Zagwiździa przyznając zrealizowanym przez
sołectwo projektom I miejsce w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” w latach 2002r., 2012r,
2013 i wyróżnienie w 2007r. Wieś zdobyła również I miejsce w 2009r. w konkursie „Opolskie
Kwitnące”. Godnym podkreślenia jest również bardzo rozbudowana i na bieżąco aktualizowana strona
internetowa sołectwa, na której zamieszczone są aktualne informacje i zdjęcia dotyczące aktywności
mieszkańców oraz zrealizowanych projektów odnowy wsi. Wieś podjeła trud przystąpienia do Sieci
Najciekawszych Wsi w Polsce.

II miejsce – Chróścina, gm. Dąbrowa – nagroda w wysokości 10 000 zł
Chróścina to największa w Gminie Dąbrowa miejscowość licząca blisko 1600 mieszkańców.
W centralnym punkcie wsi usytuowany jest zabytkowy Kościół parafialny pw. Piotra i Pawła, otoczony
zabytkowymi murami cmentarnymi z gotycką bramą dzwonnicową. Z zabytków świeckich pozostały
zabudowania folwarczne i wiatrak oraz zrewitalizowany Park Dworski, który pełni obecnie funkcję
ogólnodostępnego centrum wsi z miejscem plenerowych spotkań. Na terenie wsi funkcjonuje zespół
szkół z salą gimnastyczną i komputerową, przedszkole z placem zabaw, biblioteka publiczna oraz
świetlica wiejska mieszcząca się w remizie OSP. Komisja wysoko oceniła współpracę aktywnie
działających we wsi Stowarzyszenia Miłośników Chróściny z Kołem Gospodyń Wiejskich, OSP, Klubem
Wędkarskim, Kołem Mniejszości Niemieckiej oraz Radą Parafialną. Podkreślić należy bardzo dobrą
współpracę na rzecz rozwoju miejscowości w/w organizacji z samorządem gminnym. Godnym
zauważenia jest, że wieś zrealizowała przy wykorzystaniu rożnych środków zewnętrznych szereg
projektów poprawiających estetykę wsi oraz jakość życia mieszkańców tj. projekt „Szukamy skarbów
naszego regionu” – zrealizowany ze środków PROW 2007-2013 , oś 4 Leader cykl wakacyjnych zajęć
dla dzieci, projekt „4 Pory Roku w Chróścinie” w ramach Działaj Lokalnie (publikacja kwartalnika i
organizacja warsztatów komputerowych dla seniorów), projekt pod patronatem Prezydenta RP
„Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa” (wykorzystanie funduszu sołeckiego wraz z pracą mieszkańców
na terenie parku), czy dofinansowany ze środków EFRWP projekt „Cztery pory roku” dot. budowy
dużej wiaty w parku. Stowarzyszenie jest dwukrotnym laureatem organizowanego przez LGD
Partnerstwo Borów Niemodlińskich konkursu na najlepszą organizację pozarządową, natomiast wieś
Chróścina jest trzykrotnym laureatem organizowanego przez Gminę Dąbrowa konkursu „Aktywna
Wieś”. Skupieni w organizacjach pozarządowych mieszkańcy wsi, przykładają dużą wagę do ochrony
przyrody, czego dowodem jest rewitalizacja parku, z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów, budowa
i montaż domków lęgowych dla ptaków, budowa skalniaków będących ostoją różnych gatunków
płazów i gadów. Na szczególną uwagę, zasługuje również stworzenie odpowiednich warunków w
parkowym stawie dla występującego tam chronionego gatunku małży słodkowodnej Szczeżui wielkiej i
edukacja w tym zakresie miejscowych dzieci i młodzieży. Chróścina została w konkursie „Piękna Wieś
Opolska 2011” laureatem II miejsca w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi”.
III miejsce – Goszyce, gm. Bierawa – nagroda w wysokości 7 000 zł
Goszyce to najmniejsza położona wśród lasów, wieś Gminy Bierawa zamieszkała przez 160
mieszkańców. Jej obszar wynosi 1084 ha, z czego 800 ha stanowia lasy, pośród których znajdują się
liczne oznakowane ścieżki rowerowe, stwarzające duże możliwości turystyczne dla mieszkańców wsi
oraz odwiedzających gości. We wsi znajduje się wiejski kompleks kulturalno-rekreacyjnowypoczynkowy. Na kompleks ten składa się boisko wraz z szatniami i siłownią oraz położony
nieopodal budynek wiejskiej świetlicy połączony z remizą strażacką. Wieś posiada salę komputerową
z dostępem do internetu oraz własną stronę internetową. Na centralnym placu wsi, zwanym Kaczym
Rynkiem, znajduje się mała fontanna nazywana humorystycznie „spoconym kamieniem". Komisja
konkursowa doceniła duże zaangażowanie mieszkańców wsi w segragację odpadów oraz
pięlęgnowanie zasobów przyrodniczych swojej miejscowości. Znaczna ilość gospodarstw wyposażona
jest w tzw. ekopiece oraz instalacje solarne. Wieś posiada wiele zadrzewień z gatunku: lipy, klony,
dęby, jarzęby, jesiony, jak również dęby kwalifikujące się na pomniki przyrody oraz liczne siedliska

bobrów. Na terenie sołectwa aktywnie współdziałą Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc, Koło Mniejszości
Niemieckiej oraz LZS Kotlarnia – Goszyce. Godnym zauważenia jest bardzo dobra współpraca na rzecz
rozwoju miejscowości w/w organizacji z samorządem gminnym. Zrealizowany przez mieszkańców wsi
projekt „Goszyce Cinema Village” obejmujący projekcje filmów, strefę kibica oraz liczne koncerty,
stwarza doskonałą możliwość do organizacji wielu lokalnych imprez oraz integracji mieszkańców wsi
oraz przyjezdnych gości. Komisja konkursowa doceniła zarówno duże zaangażowanie mieszkańców tak
niewielkiej miejscowości, w realizację projektów odnowy wsi, poprawiających jakość i standart życia
mieszkańców, jak również sposób w jaki mieszkańcy wsi zaprezentowali swoją miejscowość podczas
wizytacji członków komisji konkursowej. Goszyce są przykładem niewielkiej wsi, gdzie zangażownie
dużej grupy mieszkańców pozwala realizować ciekawe i ambitne projekty, podnoszące jakość i
standard życia mieszkańców wsi.

Wyróżnienie – Siedlec, gm. Izbicko – nagroda w wysokości 1 000 zł
Mała tradycyjna wieś rolnicza typowa dla opolszczyzny. Aktywni mieszkańcy wsi realizują szereg
projektów, poprawiających jakość życia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje otwartość mieszkańców
w nawiązywaniu współpracy i partnerstwa za różnych obszarach społeczno kulturalnych z partnerami
zewnętrznymi na szczeblu gminnym, powiatowym i międzynarodowym z Niemiec i Francji.
Wyróżnienie – Źlinice, gm. Prószków – nagroda w wysokości 1 000 zł
Duża podopolska wieś dbająca o sukcesywne podnoszenie jakości życia na wsi, szczególnie
stwarzającej dobre warunki do tworzenia nowych miejsc pracy. Aktywni mieszkańcy działają we
współpracyjących ze sobą organizacjach pozarządowych. Na wyróżnienie zasługuje wieloletnie
utrzymywanie na wysokim poziomie dużej aktywaności mieszkańców w działaniach na rzecz rozwoju
swojej miejscowości.
Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi”
I miejsce – Chróścina, gm. Dąbrowa – nagroda w wysokości 7 000 zł
Projekt „Zagospodarowania parku i stawów w Chróścinie” to modelowy, 5 letni proces rewitalizacji
przez mieszkańców wsi XIX wiecznego Parku dworskiego z dwoma stawami o łącznej powierzchni
4,5ha. Przejęty przez gminę od ANR i przekazany pod opiekę sołectwu obiekt, był wcześniej
zarośnięty, zaniedbany i nieuczęszczany. W latach 2010 - 2013 mieszkańcy wsi skupieni głównie w
Stowarzyszeniu Miłośników Chróściny, miejscowego Klubu Wędkarskiego i Rada Sołeckiej wykonali
szereg działań sprawiających, że to miejsce nabrało blasku i stało się centrum spotkań mieszkańców
wsi. Prace na rzecz parku dotyczyły odchwaszczenie całego terenu parku, dosianie trawy, utworzenie
skalniaków, montaż ławo-stołów, kładek wędkarskich, tablic informacyjnych, utworzenie placu
grillowego, budowa altany, odmulenie małego stawu, utwardzenie alejek, montaż oświetlenia,
stojaków dla rowerów, koszy na śmieci, ławeczek, budowa mini placu zabaw (5 urządzeń), zasadzenie
150 drzewek podarowanych od szkółki leśnej, budowa stumetrowego mostu dojazdowego do parku,

budowa drewnianego molo na stawie i brodzika dla dzieci. Wykonanie niniejszych prac stworzyło
warunki do miłego spędzenia czasu i zorganizowania szeregu imprez, konkursów oraz zajęć
edukacyjnych. Godnym zauważenia jest fakt, iż przy pracach w parku w tym okresie wzięło udział
ponad 100 społeczników, a środki finansowe pozyskiwano z różnych miejsc, za pomocą możliwych
grantów, konkursów, dotacji, dofinansowań. Były to projekty w ramach PROW na lata 2007-2013,
konkursy gminne Aktywna Wieś, konkurs Najlepszy Start w Odnowie Wsi, grant z EFRWP, fundusz
sołecki. Łączna wartość projektu wyniosła 590 tys. z czego dofinansowanie ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 360 tys. zł. Wkład własny wsi poza pracą
własną mieszkańców i ich sprzętu uzyskany został m.in. ze zbiórki złomu i makulatury, z darowizn
mieszkańców wsii od sponsorów. W parku zorganizowano szereg imprez integracyjnych: festyny i
zawody wędkarskie, pieczenie ziemniaka, majówki, Strassenfest, Dzień Dziecka. W parku odbywały się
też zajęcia malarskie i przyrodnicze dla dzieci. Utrwalano park na kartach miejscowego kalendarza.
Komisja doceniła fakt, że projekt jest proekologiczny i edukacyjny, kładący nacisk na ochronę i
zachowanie bioróżnorodności. Podczas zajęć terenowych i warsztatów miejscowe dzieci uczą się w
parku rozpoznawania rodzimych gatunków roślin i zwierząt, zasad i form ochrony przyrody.
II miejsce – Bogacica, gm. Kluczbork – nagroda w wysokości 5 000 zł
„Nasza Najbliższa Natura 2000” to projekt polegający na promocji obszarów cennych przyrodniczo
oraz stworzeniu na bazie ich potencjału oferty edukacyjno-przyrodniczej przyszłej wsi tematycznej.
Projekt zakładał przeszkolenie osób w zakresie posiadanych cennych zasobów przyrodniczych
znajdujących się na terenie obszaru Natura 2000 oraz przygotowanie pomocy dadaktycznych w
postaci utworzenia plansz informacyjno-edukacyjnych z cennymi zasobami przyrodniczymi. Na duże
uznanie komisji konkursowaj zasługuje stworzenie gry terenowej, opartej na cyklu rozwojowym
modraszka nausitousa, jednego z motyli, których ochrona była przyczyną utworzenia obszaru Natura
2000. W ramach ocenionego przez komisję konkursową projektu, zrealizowano 10 zajęć terenowych
dla dzieci i dorosłych, jak również stworzeno broszurę informacyjną oraz punkt informacyjny,
promujący cenne zasoby bioróżnorodności. Komisja konkursowa doceniła fakt, iż projekt pełni nie
tylko funkcję integracyjną mieszkańców wsi, ale również funkcję edukacyjną. Poprzez realizację
zgłoszonego do konkursu projektu, wieś Bogacica stała się wsią edukacji przyrodniczej, która
pielęgnuje i wykorzystuje swoje cenne zasoby przyrodnicze do promocji swojej miejscowości oraz
przyczynia się do edukowania nie tylko swoich młodych i dorosłych mieszkańców, ale również licznych
grup odwiedzających Bogacice. Komisja konkursowa doceniła duże zaangażowanie mieszkańców wsi
w poznanie i zgłębienie wiedzy dotyczących cennych przyrodniczo miejsc oraz zasobów dziedzictwa
przyrodniczego, znajdujących się na terenie sołectwa. Godnym zauważenia jest, iż dzięki
zrealizowaniu przez mieszkańców wsi, zgłoszonego do konkursu projektu, powstała ciekawa oferta
edukacyjno-przyrodnicza,
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odwiedzających sołectwo gości, poprzez prezentację cennych zasobów bioróżnorodności. Mieszkańcy
wsi mają w planach połączenie oferty przyrodniczo-edykacyjnej w terenie, ze spływami kajakowymi
organizowanymi na Stobrawie.

III miejsce – Pogórze, gm. Biała – nagroda w wysokości 3 000 zł
Zrealizowany projekt „Z pokolenia na pokolenie” był naturalną konsekwencją wcześniejszych decyzji
mieszkańców wsi Pogórze, które zostały zapisane w Planie Odnowy Miejscowości na lata 2008-2015.
Społeczność wiejska skupiona przy Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Pogórze i miejscowym OSP wzięła na
siebie całą realizację przedsięwzięcia polegającego na zebraniu historii dot. potocznych nazw
miejscowości, jej ulic, dzielnic i legend, zapisaniu i zredagowanie tekstów, zaprojektowaniu wyglądu
tablic i ich montaż. W ramach projektu tablice umieszczono w miejscach nie tylko ważnych dla
mieszkańców wsi ze względów historycznych i kulturowych, ale także ze względów środowiskowych
tj.: łąka nad rzeczką Weronką, czy zagospodarowany staw wiejski „Zielone Oczko”. Taka decyzja była
także odpowiedzią na poprawiającą się świadomość ekologiczną mieszkańców wsi. Godnym
zauważenia jest fakt, iż dzięki wskazaniu atrybutów miejscowości, zwłaszcza tych środowiskowych
i pokazania, jaki wpływ ochrona środowiska ma na rozwój Pogórza, nastąpiło w ostatnich latach
zmniejszenie działań nie sprzyjających środowisku. Nastąpiło wzmocnienie odpowiedzialności za
gospodarkę wodno-ściekową, dzięki czemu Weronka oczyściła swoje wody, czego dowodem są raki
występujące w cieku. Okalające rzekę łąki zasiedliły borsuki oraz czapla siwa, we wsi zadomowiły się
trzy pary puchaczy, w tym przy jednej z tablic zamontowanych w ramach projektu „Zielone Oczko”.
Obiekt, który był zaniedbaną pełną błota dziurą po starym zbiorniku przeciw pożarowym, dzięki pracy
mieszkańców został zrekultywowany i stał się wiejskim akwenem, który wraz z powstałą przy nim
altaną stał się atrakcyjnym miejscem plenerowych spotkań mieszkańców wsi, które jednocześnie jest
siedliskiem ryb, płazów, gadów i kaczki krzyżówki. Komisja doceniła fakt, iż dzięki projektowi
mieszkańcy Pogórza po raz kolejny się zintegrowali i zwrócili uwagę na faunę i florę istniejącą wokół
opisywanych obiektów a wieś stała się również miejscem częściej odwiedzanym przez turystów,
zwłaszcza rowerzystów i jeźdźców konnych.
Wyróżnienie – Sołectwo Wilamowice Nyskie, gm. Głuchołazy – nagroda w wysokości 1 000 zł
„Tradycja i smak to Wilamowic znak” to projekt łączący wszystkie dotychczasowe zrealizowane
projekty dotyczące promocji i kultywowania tradycji kulinarnych Wilamowic. Przygotowana pod
przywództwem miejscowego Stowarzyszenia „Sami Sobie” oferta jednodniowego pobytu w
„Kulinarnym Skarbcu”, oferuje degustację kulinarnych smaków, jak również warsztaty oraz projekcje
filmów o lokalnych „skarbach kulinarnych”, tym samym promująć miejscowość jako „smaczny”
zakątek Opolszczyzny.
Wyróżnienie – Sołectwo Chmielowice, gm. Komprachcice – nagroda w wysokości 1 000 zł
Projekt „Oto jest nasz trud codzienny” obejmował promocję i kultywowanie tradycji zawodów i usług
dawnych oraz współczesnych mieszkańców Chmielowic. Projekt pokazał, że najważniejsze dla
zaktywizowania mieszkańców i „ożywienia” wsi jest wzajemne poznanie oraz wysoki poziom działań
integrujących mieszkańców dużej wsi podopolskiej, przy wykorzystaniu potencjału mieszkańców wsi.
Projekt zrealizowany przez grupę odnowy wsi reprezentowaną przez Towarzystwo Przyjaciół
Chmielowic.

