
  

    

 
Piękna Wieś Opolska 2012 – wyniki konkursu 

 
Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2012” przeprowadzono  w pięciu kategoriach tj.: 

1. Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej, 
2. Najpiękniejsza wieś,  
3. Najlepszy start w odnowie wsi,  
4. Najlepszy projekt odnowy wsi, 
5. Najpiękniejsza zagroda wiejska.  

 
 
WYNIKI KONKURSU  
 
W kategorii „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ” zgłoszone wsie oceniano pod względem organizacji 

procesu odnowy wsi, estetyki i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu 
przestrzennego i architektonicznego, trwałość projektów realizowanych we wsi oraz umiejętność 
zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji. 

Komisja przyznała następujące nagrody: 
 
 

Miejsce Sołectwo Wysokość nagrody 

I Kórnica gm. Krapkowice 
 

15 000 zł 
 

II Chrzelice gm. Biała 
 

10 000 zł 
 

III Stradunia gm. Walce 
 

7 000 zł 
 

 
 
„NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” – to kategoria, o którą wzbogacono 
tegoroczny konkurs ze względu na przypadający w tym roku jubileusz 15-lecia Programu Odnowy 
Wsi. W tej kategorii mogły wziąć udział wsie - laureatki I miejsca konkursu Piękna Wieś Opolska 
organizowanego w latach od 1998 do 2011r.  
 

Miejsce Sołectwo Wysokość nagrody 

I Kamień Śląski gm. Gogolin 
 

18 000 zł 
 

 
 
 

W kategorii „NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA”  oceniano m.in. spójność z 
krajobrazem kulturowym i przyrodniczym, estetykę, urządzenie i funkcjonalność gospodarstwa, 
zaangaŜowanie właścicieli w przedsięwzięcia odnowy wsi i Ŝycie społeczno-gospodarcze wsi, wpływ na 
wieś w aspektach: pracy, nowych funkcji i współpracy oraz moŜliwość potraktowania gospodarstwa 
jako wzoru do naśladowania,  zwłaszcza w procesach odnowy wsi. 



  

Laureat: 
 

Miejsce 
Imię i nazwisko  

właścicieli zagrody Sołectwo Wysokość nagrody 

I Gerda i Reinhard Wollny Nowa Wieś Prudnicka gm. Biała 
 

3 000 zł 
 

 
 

W kategorii „NAJLEPSZY PROJEKT ODNOWY WSI”  komisja brała pod uwagę m.in. 
innowacyjność i wzorcowy charakter projektu, spójność projektu z planem odnowy miejscowości, 
powiązanie z innymi projektami, zaangaŜowanie społeczności lokalnej w realizację i funkcjonowanie 
projektu, oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu procesu odnowy wsi. Nagrodzeni 
w tej kategorii: 

 
Miejsce Sołectwo Nazwa projektu Wysokość nagrody 

I Zagwiździe gm. Murów „Poznaj zabytki Zagwiździa” 
 

8 000 zł 
 

II Rozmierz  
gm. Strzelce Opolskie 

„Skarbnica historii, tradycji i Ŝycia 
Rozmierzan-dar dla pokoleń” 

 
6 000 zł 

 

III Bukowo gm. Murów „Wiata biesiadna-centrum wypoczynku  
i integracji” 

 
4 000 zł 

 

III Wojciechów gm. Olesno „Chatka pod brzozami” 
 

4 000 zł 
 

 
 

W kategorii „NAJLEPSZY START W ODNOWIE WSI” z uwagi na wysoki i bardzo 
wyrównany poziom dwóch zgłoszonych do konkursu sołectw komisja konkursowa nie przyznała  
pierwszego miejsca, natomiast przyznała dwa równorzędne wyróŜnienia: 

 
Miejsce Sołectwo Wysokość nagrody 

WyróŜnienie Budzów gm. Gorzów Śląski 
 

3 500 zł 
 

WyróŜnienie Zalesie Śląskie gm. Leśnica 
 

3 500 zł 
 

 
 
 
W pracach komisji konkursowej udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Izby Rolniczej w Opolu, Sejmiku 
Województwa Opolskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej i moderatorzy Odnowy 
Wsi. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło: 

• 7 zgłoszeń wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” 
• 12 zgłoszeń wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś”, 
• 2 zgłoszenia wsi w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi”, 
• 12 zgłoszeń projektów do kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”, 
• 5 zgłoszeń zagród do kategorii „ Najpiękniejsza zagroda wiejska”. 

 


