
Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2012” 
 

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski  
już po raz czwarty to jeden z elementów wsparcia jakie Urząd przygotował dla sołectw i gmin 
uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Konkurs realizowany jest w oparciu                       
o regulamin znajdujący się na stronie www Wydziału Obszarów Wiejskich. 

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej 
innowacyjnych  i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich.  
Opierając się na założeniu, iż na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym 
przykładzie – Konkurs  sprawia, iż wsie mobilizując się realizują przedsięwzięcia, które                
w innej sytuacji by nie powstały lub ich zakres byłby znacznie mniejszy.  

Konkurs, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizowany został w czterech 
kategoriach : „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie 
Odnowy Wsi” oraz „Najlepszy start w odnowie wsi.  

Do udziału w tegorocznej, czwartej   już edycji konkursu, zgłoszono  ogółem 48 wsi z 28 gmin, 
tj. więcej niż w roku poprzednim. 
W ramach IV kategorii konkursowych zgłoszono 14 wsi w kategorii "Najpiękniejsza wieś",              
6 zagród w kategorii "Najpiękniejsza zagroda”, 20 projektów do kategorii "Najlepsze 
przedsięwzięcie odnowy wsi" oraz 13 projektów w kategorii „Najlepszy start w Odnowie Wsi”.  

W pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Marszałka Województwa, udział 
wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, pracownicy naukowi z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Moderatorzy Odnowy 
Dolnośląskiej Wsi. 

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: 

I. Kategoria „Najpiękniejsza Wieś”  

Lp. Wyszczególnienie 
wieś / gmina 

Miejsce 

1. Pęgów, gm. Oborniki Śląskie I miejsce 

2. Międzygórze, gm. Bystrzyca 
Kłodzka 

II miejsce 

3. Potasznia, gm. Milicz III miejsce 

4. Bystrzyca Górna, gm. Świdnica wyróżnienie 

5. Ławszowa, gm. Osiecznica wyróżnienie 

 

Dodatkowo Moderatorzy Odnowy Wsi  postanowili ufundować trzy nagrody specjalne w postaci 
szkoleń z zakresu tematycznego wybranego przez nagrodzone wsie. Edyta Rząsa – przyznała nagrodę 
wsi Różanka, gm. Międzylesie i Goworów, gm. Międzylesie, Krzysztof Szustka – warsztaty z wypraw 
odkrywców dla wsi Bystrzyca Górna, gm. Świdnica oraz Chobienia, gm. Rudna. Trzecie szkolenie 
ufundowane przez Danutę Nowak i Pawła Antoniewicza  dla wsi : Tyniec Mały w gminie Kobierzyce.  

Laureat I miejsca – Pęgów w gminie Oborniki Śląskie – „W truskawkowym Pęgowie żyje się 
radośnie  i twórczo” -  tak o swojej miejscowości mówią sami mieszkańcy i to najkrótsza być może 
definicja Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska 2012. Pęgów to typowa-nietypowa wieś podmiejska                
i mimo, iż położna jest przy drodze wojewódzkiej, znalazła pomysł na siebie by stać się miejscowością 



atrakcyjną turystycznie. Wyróżnikiem wsi są truskawki i na tej bazie mieszkańcy budują swój rozwój. 
We wsi zgodnie działa wiele organizacji w tym od 2008r. Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa. Liczne 
połączone ze sobą projekty mają na celu nie tylko poprawić jakość i standard życia ale także 
rozpromować gminę poza jej terenem. W tym celu Pęgów dołączył do klastra organizacji lokalnych 
Gminy powołanego w celu wspierania inicjatyw społecznych. Obok licznych projektów inwestycyjnych 
zrealizowanych we wsi wpływających na poprawę wizerunku wsi i standard życia mieszkańców, 
cyklicznie już organizowane są imprezy na których pojawiają się nie tylko mieszkańcy wsi czy 
sąsiednich sołectw ale także goście z innych gmin. W czerwcu odbywa się corocznie „Święto 
Truskawki” a we wrześniu- Jarmark Osobliwości. Wieś promuję się w Internecie – posiada stronę www 
i PROFIL na facebooku. Oferta wsi obejmuje także : ścieżkę bosych stóp, wyprawy terenowe, galerię 
wyrobów artystycznych, doskonałą bazę noclegową i minii zoo w jednym  z prywatnych gospodarstw. 
Wieś słynie także z pięknych ogrodów przydomowych, które nadają niepowtarzalny urok miejscowości. 
Na najwyższe uznanie zasługuje przede wszystkim zdolność absorpcji środków zewnętrznych przez 
działające we wsi Stowarzyszenie , planowanie swojego rozwoju, systematyczna realizacja założonych 
sobie celów, a także koordynacja działalności wszystkich organizacji we wsi. W ciągu trzech lata 
działalności Stowarzyszenie zrealizowało przeszło 50 projektów na łączna kwotę ponad 300.000 zł. 
jaką pozyskało. Podsumowując – Pęgów to wieś nowoczesna wieś budująca swój wizerunek i rozwój  
na własnych zasobach, w tym na najważniejszym  – jakim są jej mieszkańcy.    
  
 
Kategoria „Najpiękniejsza Zagroda” 
W tej kategorii Komisja postanowiła przyznać trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie:  

Lp. Wyszczególnienie 
Imię i nazwisko 
wieś / gmina 

Miejsce 

1. Grażyna i Dariusz Jesionowscy 
Goworów  
Międzylesie 

I miejsce 

2. Władysława Gil i Wiktor Urbańczyk 
Radzimowice 
Bolków 

II miejsce 

3. Bernadeta i Krzysztof Gryniewieccy 
Luboradz 
Mściwojów 

III miejsce 

4. Anna I Sebastian Żywioł 
Olszany 
Strzegom 

wyróżnienie 

 
 
II. Kategoria „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” 

 
Do tej kategorii w roku bieżącym zgłoszono 20 niezwykle interesujących projektów, przez co wybór 
tych najlepszych był dla Komisji bardzo trudny. Wygrały trzy całkiem różne projekty, lecz każdy z nich 
na swój sposób innowacyjny, wzorcowy i wyjątkowy. Dodatkowo komisja postanowiła przyznać dwa 
wyróżnienia. 
 

Lp. Tytuł projektu 
Miejscowość / gmina 

Miejsce  

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przez 
mieszkańców miejscowości 
Smreczyna, gm. Międzylesie 

I miejsce 

2. Dobrze mieć miedź 
Sieroszowice, gm. Radwanice 

II miejsce 

3. Klub integracji międzypokoleniowej – aktywna wieś 
dzięki aktywnym seniorom 
Piława Dolna, gm. Dzierżoniów 

III miejsce 



4. „Remontu się nie boimy , bo o pięknej świetlicy 
marzymy”-remont świetlicy i jej otoczenia w 
sołectwie Podlesie-jako przykład  spółpracy i 
integracji społeczności wiejskiej. 
Podlesie, gm. Niemcza 

wyróżnienie 

5. „Turystyczny rozwoj Lubiąża poprzez Ekomuzeum 
Cysterskie” 
Lubiąż, gm. Wołów 

wyróżnienie 

 

III. Najlepszy start w Odnowie Wsi 

Kategoria ta, w swoim założeniu ma identyfikować wsie, którym w przeciągu kilku do kilkunastu 
miesięcy udało się z sukcesem rozpocząć  swoja przygodę z Odnową Wsi. Wszystkim  nagrodzonym 
projektom  - udało się to w 100%. . 

 
Lp. Tytuł projektu 

wieś / gmina 
Miejsce  

1. „Bagno wciąga – cisza, spokój, lasy, zioła Twoja 
dusza jest wesoła” realizacja programu 
krótkoterminowego 
Bagno, gm. Oborniki Śląskie 

I miejsce 

2. Promocja i integracja wsi Rzeszówek poprzez 
stworzenie miejsca estradowego na boisku oraz 
montaż witaczy 
Rzeszówek, gm. Świerzawa 

II miejsce 

3. Mieszkańcy konsekwentnie dążą do realizacji wizji – 
wyróżnia nas tradycja i aktywność mieszkańców” 
Krzydlina Wielka, gm. Wołów 

III miejsce 

4. Owocowa Kraina Zabawy 
Wierzowice, gm. Góra 

wyróżnienie 

 
Laureat I miejsca – wieś Bagno w gminie Oborniki Śląskie – swoją przygodę z Odnową 
Wsi rozpoczęło w 2009r. W 2011r. powstaje sołecka strategia rozwoju, następnie 
Stowarzyszenie. Od tego momentu następuje realizacja wielu, połączonych ze sobą  projektów 
celem stworzenia wioski „Ziół i chleba”, w tym:  cykliczna już impreza Święto Chleba i Ziół, trzy 
wyprawy terenowe, liczne koła zainteresowań dla mieszkańców wsi, strona www i facebook, 
odtworzenie zabytkowych alei drzewnych, remont remizy OSP, cykl spotkań „Okruchy Tradycji”, 
liczne partnerstwa,  witacze, wyposażenie do świetlicy. Celem wydania książki  zbierane są 
przepisy od mieszkańców wsi, we wsi odbywają się także  plenery malarskie. Środki finansowe  
organizacje pozyskują z różnych źródeł zewnętrznych.  W ciągu roku zrealizowano projekty na 
łączna kwotę 116.000 zł. Hasło promocyjne BAGNO WCIĄGA! – i tak jest niewątpliwie.  

 
 

 


