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Informacja o laureatach 

konkursu „Bioróżnorodne Opolskie” 

w kategorii „Piękna Wieś Opolska 2016”. 

 

W dniu 24 maja 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2151/2016 ogłosił                    

w ramach konkursu „Bioróżnorodne Opolskie” – XIX edycję „Piękna Wieś Opolska 2016". Tegoroczny 

konkurs jako jedno z głównych zadań, podejmuje działania edukacyjne i promocyjne w zakresie 

dbałości o otoczenie i cenne zasoby przyrodnicze w lokalnych środowiskach. 

Otrzymano 12 zgłoszeń z 10 gmin w dwóch podkategoriach konkursowych tj: 

- 8 zgłoszeń wsi w podkategorii „Najpiękniejsza wieś”, 

- 4 zgłoszenia projektów do podkategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”. 

 

Podkategoria „Najpiękniejsza wieś” 

I miejsce – Stradunia, gm. Walce – nagroda w wysokości 20 000 zł. 

Stradunia to wieś położona w gminie Walce w dolinie Starorzecza Odry. Wieś zamieszkuje blisko 900 

mieszkańców, którzy zajmują się głownie rolnictwem i rzemieślnictwem. Elementem 

charakterystycznym krajobrazu wsi są liczne kapliczki i krzyże przydrożne. W centrum wsi znajduje się 

Kościół parafialny pw. Serca Pana Jezusa. We wsi znajdują się liczne obiekty sportowe tj.: boisko do 

gry w piłkę nożną, boisko do koszykówki i piłki ręcznej oraz kort tenisowy wybudowany ze środków 

SPO. Działające we wsi organizacje skupione przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Stradunia, tj.: 

Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Zespół Sportowy, Koło Mniejszości Niemieckiej oraz Caritas 

realizują szereg wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. 

Komisja doceniła umiejętność sięgania organizacji działających we wsi po środki zewnętrzne 

wykorzystywane do realizacji projektów o tematyce związanej z cennymi zasobami przyrodniczymi 

swojej miejscowości, które przyczyniają się do poprawy oraz dbałości o środowisko i zasoby 

przyrodnicze swojej miejscowości. Wieś z powodzeniem aplikowała o środki unijne z PO KL, które 

przeznaczone były m.in. na kurs architektury zieleni, warsztaty z florystyki oraz kurs majsterkowicza. 

Działające we wsi Stowarzyszenie Odnowy Wsi zrealizowało projekt, którego celem było 

zagospodarowanie terenu przy użytku ekologicznym „Stara Odra”. W ramach środków unijnych 

zrewitalizowano Park Wiejski, na którym powstała drewniana scena wraz z miejscem do zabaw 

tanecznych. Dzięki zaangażowaniu i determinacji mieszkańców wsi, Stradunia wygrała konkurs 

organizowany przez firmę kosmetyczną, w którym w ramach nagrody powstał nowoczesny plac zabaw 

dla dzieci. W odremontowanej remizie OSP pełniącej funkcję „domu mieszkańców” znajduje się 

świetlica wiejska z zapleczem kuchennym oraz duża sala dostosowana do przedsięwzięć 

szkoleniowych. W Straduni funkcję „centrum wsi” wiosną i latem pełni park nad rzeką Stradunia, a 
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późną jesienią i zimą sala wiejska. Stradunia jest organizatorem cyklicznych imprez takich jak: 

Oktoberfestu, Zlotów motocyklowych, kiermaszy adwentowych oraz  dożynek wiejskich i gminnych. 

 

II miejsce – Pogórze, gm. Biała – nagroda w wysokości 15 000 zł. 

Pogórze, wieś znajdująca się w gminie Biała, przez którą przepływa rzeka Białka oraz Czarny Potok. 

W miejscowości znajduje się w pełni wyposażony kompleks integracyjno-sportowo-rekreacyjny, 

z siłownią na świeżym powietrzu oraz świetlicą wyposażoną w sprzęt multimedialny. W miejscowości 

aktywnie działa wiele organizacji m.in. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze, OSP, Koło Gospodyń 

Wiejskich, DFK, LUKS Polonia Pogórze oraz rada parafialna, które współpracują ze sobą organizując 

imprezy cykliczne, wernisaż prac fotograficznych, spektakle, zajęcia fitness oraz warsztaty rękodzieła. 

Miejscowość posiada wiele rodzimych gatunków flory i fauny m.in. wawrzynek wilcze łyko, konwalia 

majowa, kruszyna pospolita, barwinek pospolity, pierwiosnka wyniosła oraz wiele pajęczaków, 

owadów, gadów, ptaków i ssaków. We wsi działa gospodarstwo agroturystyczne „Dziki Raj”, 

znajdujące się w rezerwacie przyrody Nagłów, w którym zobaczyć można m.in. różnego rodzaju okazy 

dzikiego ptactwa. W miejscowości prowadzona jest edukacja ekologiczna dla najmłodszych 

mieszkańców m.in. w ramach akcji „sprzątania świata”, liczenia bocianów czy zaszczepiania poczucia 

słuszności segregacji odpadów oraz cykl edukacyjnych spotkań z leśniczym. Komisja doceniła 

zrealizowany przez mieszkańców projekt polegający na fotografowaniu przyrody oraz rejestrowaniu jej 

dźwięków. Godnym zauważenia jest również fakt, iż dzięki dużej aktywności mieszkańców Pogórza 

oraz 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 łaki zasiedliły borsuki oraz czapla siwa, a we wsi zadomowiły się trzy pary puchaczy, w 

tym przy jednej z tablic zamontowanych w ramach projektu „Zielone oczko”. Komisja konkursowa 

doceniła wysoką świadomość mieszkańców na temat posiadanych zasobów przyrodniczych swojej 

miejscowości oraz realizowanych w tym kierunku projektów przyrodniczo-edukacyjnych. 

 

 

III miejsce – Ligota Prószkowska, gm. Prószków – nagroda w wysokości 10 000 zł. 

Ligota Prószkowska położona jest w centrum województwa opolskiego, przed rozciągającymi się 

Borami Niemodlińskimi. To największe sołectwo w gminie, liczące ponad 800 mieszkańców. Wieś 

charakteryzuje się zabudową wielodrożnicową z XVIII wiecznym barokowym kościołem 

umiejscowionym w centrum wioski oraz placem zwanym potocznie „rynkiem”. Komisja konkursowa 

doceniła zasoby przyrodnicze miejscowości jakimi są otaczające wioskę lasy, głównie sosny, świerki, 

modrzewie i daglezja oraz dęby, buki, klony, jawory i inne drzewa liściaste. We wsi znajduje się 

Pomnik Przyrody „Aleja Dębowa”, natomiast w lesie mrowiska chronionej mrówki ćmawej. Na terenie 
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miejscowości znajduje się również niewielki, odrestaurowany staw hodowlany stanowiący wizytówkę 

miejscowości. Klimat nad stawem kształtują stare olchy oraz wierzby płaczące. Na terenie starego 

młyna znajduje się gospodarstwo agroturystyczne, w którym można poznać rzemiosło młynarza i 

stare urządzenia młyńskie, kupić wyhodowane w stawie karpie oraz powędkować. We wsi działa 

Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie „Nasza Wioska – Ligota Prószkowska”, Koło Mniejszości 

Niemieckiej, Zespoły śpiewacze „Ligockie Wrzosy” oraz „Małe Ligockie Wrzosy”, Grupa młodzieżowa 

„MEGA-PAKA” oraz Rada Parafialna i Rada Sołecka. Dzięki realizacji przez mieszkańców wsi wielu 

projektów, został wyremontowany teren wokół kościoła, wykonany plac z chodnikami oraz 

nasadzeniami, wyremontowano wieżę kościoła oraz doposażono świetlicę. Plac Festynowy, stanowi 

centrum wsi z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych oraz sportowo-kulturalnych. Komisja 

konkursowa doceniła zarówno duże zaangażowanie mieszkańców, w realizację projektów odnowy wsi, 

poprawiających jakość i standard życia mieszkańców, jak również sposób w jaki mieszkańcy wsi 

zaprezentowali swoją miejscowość podczas wizytacji członków komisji konkursowej. 

 

Wyróżnienie – Olszowa, gm. Ujazd – nagroda w wysokości 2 000 zł. 

Olszowa położona jest przy kompleksie leśnym, w otulinie Parku Krajobrazowego „Góry Opolskie, 

Góra Św. Anny”, na obrzeżach obszaru „Natura 2000”, na północnym zachodzie Gminy Ujazd. 

Wartościowymi elementami lokalnych zasobów przyrodniczych są siedliska leśne i szpalerowe 

nasadzenia drzew, aleje drzew przydrożnych. Na uwagę zasługuje zarówno ze względu na 

zróżnicowanie gatunkowe, jak również na wiek, zabytkowa aleja buka czerwonego. Wizytówką 

Olszowej jest Park Miniatur Sakralnych, ogród o pw. ok. 20 000 metrów kwadratowych, w którym 

znajduje się kilkanaście miniatur najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie, z restauracją i 

salą konferencyjną. Mieszkańcy aktywizują się i spotykają w świetlicy wiejskiej, znajdującej się w 

budynku OSP, którą sami wyremontowali i przygotowali do użytkowania. We wsi aktywnie działa Rada 

Sołecka, Grupa Odnowy Wsi, Ludowy Zespół Sportowy, Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Związek Emerytów i Rencistów oraz Rada 

Parafialna. Komisja konkursowa doceniła zarówno duże zaangażowanie mieszkańców tak niewielkiej 

miejscowości, w realizację projektów odnowy wsi, poprawiających jakość i standard życia 

mieszkańców, jak również otwartość i współpracę na różnych obszarach społeczno-kulturalnych 

z partnerami zewnętrznymi na szczeblu gminnym oraz powiatowym. 

 

Podkategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi” 

 

II miejsce – Nowe Budkowice, gm. Murów – nagroda w wysokości 8 000 zł. 

„Sportowa dusza Nowych Budkowic“ to projekt polegający na utworzeniu boiska do piłki nożnej i 

siatkowej wraz z zapleczem i placem przed budynkiem świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy wsi 

zagospodarowali nieużytkowany i zaniedbały teren przy świetlicy wiejskiej w Nowych Budkowicach, 
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wykonując szereg prac związanych z przygotowaniem podłoża pod przyszłą funkcję boiska 

sportowego. Godnym podkreślenia jest, iż mieszkańcy sołectwa zaangażowani w realizację projektu 

dokonali na terenie okalającym boisko różnorodnych nasadzeń, powiększając tym samym zasoby 

różnorodności biologicznej swojej miejscowości. Na uporządkowanym terenie przy świetlicy wiejskiej 

dokonano nasadzeń krzewem budlei Dawida, który znany jest powszechnie jako jeden z najbardziej 

miododajnych roślin, wabiących duże ilości motyli i owadów, pszczół i trzmieli. Na placu usytuowano 

również domek dla owadów błonkoskrzydłych. Obiekt boiska sportowego wraz z zagospodarowanymi 

terenami pełni nie tylko funkcję plenerowych spotkań integracyjnych, ale jest również systematycznie 

wykorzystywany przez dzieci i młodzież w celu uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Projekt 

„Sportowa dusza Nowych Budkowic“ bardzo pozytywnie wpłynął na proces integracji mieszkańców 

Nowych Budkowic. Na terenie objętym projektem organizowane są imprezy społeczno-kulturalne 

o wymiarze ponadlokalnym. Projekt harmonizuje z naturalnym otoczeniem sąsiadującej łąki, ale 

i z charakterem Nowych Budkowic, jako małej wioski śródleśnej, otoczonej Borami Stobrawsko-

Turawskimi. Komisja doceniła fakt, iż dzięki zrealizowanemu projektowi mieszkańcy Nowych Budkowic 

zwrócili uwagę na faunę i florę istniejącą wokół opisywanych obiektów, zachowując i pielęgnując tym 

samym cenne przyrodniczo miejsca swojej miejscowości. 

 

II miejsce – Jakubowice, gm. Branice – nagroda w wysokości 8 000 zł. 

Jakubowicka Strefa Aktywności Społecznej to projekt polegający na rewitalizacji dawnego stawu 

strażackiego zlokalizowanego na terenie zadrzewionym w dolinie potoku jakubowickiego, gdzie 

przeważają drzewa typu liściastego: olchy, jesiony, lipy, wierzby. W ramach projektu mieszkańcy 

wykonali szereg prac polegających na oczyszczeniu i odmuleniu całego zbiornika wodnego, 

wzmocnieniu brzegów stawu oraz ułożeniu na dnie stawu geowłókninę, dno usypano kamieniami a 

brzegi stawu piaskiem. Mieszkańcy odtworzyli murek okalający staw i zamontowali na nim drewniane 

ławki, natomiast roślinność wodna została nasadzona zarówno na samym stawie, jak również na jego 

brzegach. Komisja konkursowa doceniła duże zaangażowanie mieszkańców wsi w realizację projektu, 

a przede wszystkich w zachowanie i odtworzenie cennych walorów przyrodniczych. Odtworzono i 

utrzymano pierwotny ekosystem terenu w dolinie potoku jakubowickiego, w ramach którego pojawiły 

się m.in. żaby błotne oraz kaczki krzyżówki oraz inne cenne zasoby bioróżnorodne. Wpuszczono do 

stawu pierwotnie występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt m.in.: raki błotne, karasie, 

szczeżuje pospolitą (potocznie zwaną małżą stawową), grzybienie małe (potocznie zwane liliami 

wodnymi), pałki szerokolistne, oczerety. Dzięki realizacji projektu udało się stworzyć główne miejsce 

spotkań integracyjno-edukacyjnych mieszkańców Jakubowic. Jakubowicka Strefa Aktywności 

Społecznej stała się przestrzenią integracji międzypokoleniowej, gdzie co jakiś czas przedstawiciele 

różnych grup wiekowych spotykają się, aby dbać o jej utrzymanie i wizerunek oraz cenne lokalne 

zasoby bioróżnorodności. 
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III miejsce – Łącznik, gm. Branice – nagroda w wysokości 6 000 zł. 

Projekt "Bogactwo przyrody leśnej wokół nas i lekcje jej różnorodności w drodze" zrealizowany 

został przez Grupę Aktywnych Miłośników Przyrody (GAMP), złożonej z członków Stowarzyszenia 

Odnowy Wsi Łącznik w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Głównym celem projektu było 

podniesienie jakości życia mieszkańców wsi poprzez ich aktywizację turystyczno-krajoznawczą, 

głównie na okolicznych obszarach leśnych, w formie pięcioetapowego cyklu rodzinnych wypraw 

rowerowych i pieszych. Miejscem realizacji projektu był obszar Borów Niemodlińskich w granicach 

gmin Biała, Prószków i Strzeleczki, ze szczególnym uwzględnieniem tras rowerowych i pieszych 

wiodących przez te tereny. Uczestnicy wyprawy mogli poznać bogato przyrodniczo tereny rezerwatu 

częściowego „Jeleni Dwór”, chroniącego fragment lasu mieszanego naturalnego pochodzenia, dęby z 

domieszką sosny i pojedynczych świerków, buków i modrzewia. Uczestnicy wypraw zwiedzili ścieżkę 

edukacyjno-przyrodniczą „Wybłyszczów”, która poprzez tablice informacyjne pozwoliła uczestnikom 

wyprawy samodzielnie identyfikować napotykane gatunki drzew, poszycia i runa leśnego oraz 

zwierząt napotykanych w Borach Niemodlińskich.  Komisja konkursowa doceniła fakt, iż uczestnicy 

tras rowerowych mieli możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy przyrodniczej poprzez uczestnictwo 

w konkursach przyrodniczych organizowanych na półmetkach wypraw przez zaproszonych leśniczych i 

myśliwych. Dzięki zrealizowanemu projektowi mieszkańcy Łącznika mieli możliwość uczestnictwa w 

wykładach dotyczących gospodarki leśnej i łowieckiej oraz zasad zachowań proekologicznych i 

bezpiecznego poruszania się po lasach. Komisja konkursowa doceniła fakt, iż zrealizowany projekt 

stworzył możliwość nie tylko integracji mieszkańców wsi, ale pozwolił również zapoznać się 

uczestnikom wypraw rowerowych z wieloma gatunkami flory występującej na szlakach przebytych 

tras rowerowych. 

 

 

Konkurs jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem 

dziedzictwa przyrodniczego” (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 01.12.2015r.) 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach, Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO  2014-2020. 

 


