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POLS K A S I EĆ   OD N O W Y I  R OZW O JU  
W S I  POW S T AN I E  W  S T RU MI EN I U  

W Gminie Strumień (województwo śląskie, powiat cieszyński) odbędzie się spotkanie  

założycielskie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). W poniedziałek                                    

11 marca 2013r. zostanie podpisane porozumienie o utworzeni Sieci, która ma stać się nową, 

ogólnopolską platformą współpracy gmin w zakresie odnowy wsi.  

Porozumienie podpisze ok. 30 gmin z całego kraju, posiadających znaczące osiągnięcia   

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Poza wójtami i burmistrzami na spotkanie zostali 

zaproszeni przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz Wojewody i Marszałka Województwa 

Śląskiego i Opolskiego. Uroczystość podpisania odbędzie się w poniedziałek 11 marca  2013r.          

o godz. 18:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Strumieniu (ul. Rynek 4). Po podpisaniu 

porozumienia przewidziano czas dla mediów. 

Podpisanie porozumienia poprzedzone będzie warsztatami, na których ostatecznie 

zostaną wypracowane warunki porozumienia. Zaplanowano również konferencję pt. „Najlepsze 

praktyki w partycypacyjnym zarządzaniu gminą wspierającą lokalne procesy odnowy wsi”, 

która odbędzie się 12 marca2013r. w Gminnym Centrum Integracji Wsi (Pruchna, ul. Główna 53) 

między godz.10:00 a 12:00. Podczas konferencji zostaną zaprezentowano doświadczenia kilku 

gmin z różnych województw w zakresie odnowy wsi. Podsumowania dokona                                           

dr Andrzej Hałasiewicz z Kancelarii Prezydenta RP. Uczestnicy spotkania wezmą udział także 

w wizycie studyjnej na terenie sołectwa Drogomyśl.    

Inicjatywa utworzenia Sieci zrodziła się w październiku 2012 w Prószkowie                          

(woj. opolskie) podczas obchodów 15-lecia Odnowy Wsi w Polsce. Wówczas zawiązała się grupa 

inicjatywna, która podjęła decyzję o organizacji spotkania założycielskiego w marcu w gminie 

Strumień. Do grupy inicjatywnej należą gminy:  

1. Czarna Dąbrówka (woj. pomorskie, pow. Bytowski)  

2. Dzierżoniów (woj. dolnośląskie, pow. Dzierżoniowski)  

3. Gogolin (woj. opolskie, pow. Krapkowicki), 
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4. Gniewino (woj. pomorskie, pow. Wejherowski) 

5. Popielów (woj. opolskie, pow. Opolski) 

6. Strumien (woj. śląskie, pow. Cieszyński)  

ZAŁOŻENIE:  

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi będzie ogólnopolską platformą współdziałania 

gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz innych podmiotów na rzecz rozwoju społeczności  

i obszarów wiejskich. Sieć działająca z woli i zgodnie z kierunkiem przyjętym przez jej 

uczestników, poprzez wspólne inicjatywy, bezpośrednie kontakty, relacje wzorowane na modelu 

współdziałania gmin partnerskich, będzie wypracowywać i upowszechniać wzorcowe                             

i nowatorskie rozwiązania, zwiększając istniejący już dorobek własny poszczególnych 

uczestników. Gminy skupione  w Sieci będą współpracować przy konkretnych projektach. 

Jednym z pierwszych może być utworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.  

Organizatorami spotkania są:  

1. Gmina Strumień  

2. Śląski Związek Gmin i Powiatów  

3. Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, członek Europejskiego Stowarzyszenia 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE  

4. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 


