
Laureaci konkursu Piękna Wieś Opolska 2022 
 
Do konkursu „Piękna Wieś Opolska 2022” zgłosiło się: 

 8 wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś”, 

 12 projektów w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”, 

 7 wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś 25-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”. 
 

Nagrody i wyróżnienia otrzymali: 

Kategoria „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ” 

Miejsce Sołectwo Wysokość nagrody (zł) 

I Kurznie, gm. Popielów 18 000 

II Skarbiszowice, gm. Tułowice 15 000 

III Narok, gm. Dąbrowa 12 000 

Wyróżnienie Kamienica, gm. Paczków 2 500 

 

I miejsce 

Kurznie to malownicza miejscowość w gminie Popielów, w której aktywnie działa m.in. Koło 
Gospodyń Wiejskich. Sołectwo konsekwentnie realizuje wiele działań promujących 
dziedzictwo kulinarne, m.in. festyny, warsztaty, szkolenia. Centrum miejscowości to dobrze i 
funkcjonalnie urządzona przestrzeń przystosowana do organizacji szeregu przedsięwzięć. W 
miejscowości znajduje się świetlica wiejska z zagospodarowanym placem rekreacyjno-
sportowo-zabawowym, w której spotykają się członkowie klubu seniora „Senior Caffe”, 
realizując zajęcia warsztatowe oraz dziecięca grupa taneczna „FANI”. Komisja konkursowa 
doceniła przede wszystkim zdolności organizacyjne, angażujące wszystkich mieszkańców w 
poszczególne projekty odnowy wsi, zwłaszcza dzieci i młodzież, która w dużym stopniu 
zaangażowana była w prezentację swojej miejscowości podczas wizytacji konkursowej, co 
zostało zauważone i docenione przez członków komisji. 
 

Kategoria „NAJLEPSZY PROJEKT ODNOWY WSI” 

Miejsce Sołectwo Nazwa projektu 
Wysokość 

nagrody (zł) 

I 
Gąsiorowice, 

gm. Jemielnica  
„Szlak gąski” 10 000 

II 
Raków, 

gm. Baborów 
„Multimedialne Centrum Edukacji Ekologicznej” 8 000 



III 
Żużela, 

gm. Krapkowice 
„Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsi 

Żużela” 
6 000 

Wyróżnienie 
Ciepielowice, 
gm. Dąbrowa 

„Teren Sportowo-Rekreacyjny w Ciepielowicach – 
zielono, kompleksowo i funkcjonalnie” 

1 500 

Wyróżnienie 
Biedrzychowice, 
gm. Głogówek 

„Śląsk, kraina porcelany” – galeria i miejsce 
spotkań w Muzeum Wiejskim „Farska Stodoła” w 

Biedrzychowicach” 
1 500 

Wyróżnienie 
Różyna, 

gm. Lewin Brzeski 
„Zagospodarowanie terenu zielonego we wsi 

Różyna” 
1 500 

 

I miejsce 

 „Szlak gąski” to innowacyjny projekt, w ramach którego został stworzony szlak z autorskimi 
figurkami gąsek, cieszący się ogromną popularnością wśród turystów i mieszkańców wsi. 
Każda gąska została spersonalizowana względem miejsca, które wskazuje. Ciekawym 
pomysłem było również nadanie figurkom dawnych, poniekąd zapomnianych już imion 
śląskich. Projekt cały czas się rozwija, m.in. za sprawą sukcesywnie dodawanych nowych 
gąsek. Realizacja projektu w dużym stopniu pobudziła mieszkańców Gąsiorowic do 
wspólnego działania, integracji i przede wszystkim do realizacji nowych projektów. Komisja 
konkursowa doceniła bardzo duże zaangażowanie mieszkańców w realizację działań 
poprawiających jakość i standard życia mieszkańców, troskę o tradycję, jak również ogromny 
potencjał drzemiący w mieszkańcach. 

 

Kategoria „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ 25-LECIA ODNOWY WSI OPOLSKIEJ” 

Miejsce Sołectwo Wysokość nagrody (zł) 

I Niezdrowice, gm. Ujazd  20 000 

 

Niezdrowice to wieś mocno stawiająca na rozwój i integrację. Cyklicznie w sołectwie odbywa 
się wiele imprez, w które zaangażowane są wszystkie organizacje działające na terenie wsi, 
m.in. cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem charytatywny „Bieg Zeflika”. Sołectwo z 
powodzeniem pozyskało środki m.in. na odnowienie alei czereśniowej, posadzenie drzew w 
centralnej części wsi oraz na nasypie przy Kanale Gliwickim, które cieszą się ogromnym 
zaangażowaniem ze strony mieszkańców. Postawiono siłownię na świeżym powietrzu, 
doposażono plac zabaw. Pięknie zagospodarowane i ukwiecone centrum wsi jest niewątpliwą 
zasługą mieszkańców. Tereny wokół Domu Wiejskiego i Domu Dziennego Pobytu Seniora 
zachęcają do aktywnych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Niedawno 
wykonana tężnia solankowa jest innowacyjnym elementem infrastruktury sołectwa.  Komisja 
doceniła ogromny potencjał drzemiący w mieszkańcach, duże zaangażowanie oraz 
przeświadczenie o słuszności podejmowanych działań na korzyść swojej wspólnoty, jak 
również sposób zaprezentowania swojej miejscowości przez dużą grupę mieszkańców w 
różnym wieku. 


