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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



„Zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów 

wiejskich oraz aktywizacji mieszkańców obszarów 

wiejskich na rzecz realizacji projektów – na 

przykładzie wsi Gąsiorowice”.

Za treść prezentacji odpowiada – Mateusz Stróżyk
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Gąsiorowice

Najpiękniejsza Wieś 

Opolska 2019r.



Krótka charakterystyka wsi

 Gąsiorowice (dodatkowa nazwa w j. niem.Gonschiorowitz, śl.Gůnsiorowice,) 

– wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, 

w gminie Jemielnica.

 Gąsiorowice zamieszkuje obecnie ok. 700 osób w prawie 160 posesjach.

 Wieś posiada doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji oraz do uprawiania 

turystyki. Przepływa przez nią rzeka Jemielnica a w obrębie wioski znajdują się stawy 

rybne - pozostałość po jemielnickich cystersach
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 Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich

 Stowarzyszenie Odnowy Wsi 

 Ochotnicza Straż Pożarna

 Sołtys i rada sołecka

 Koło różańcowe kobiet i dzieci

Dzięki tym organizacją i pozostałym mieszkańcom realizacja projektów jest 

możliwa. Ich zaangażowanie jest motorem napędowym dobrych zmian.

Organizacje działające na terenie wsi:
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Współdziałanie rozpoczynamy od rozmowy….. 

Zebranie Wiejskie,  gdzie 

planujemy cały rok bieżący.
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poprzez prace….

Prace porządkowe na wsi
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kończąc na świętowaniu! 

Festyn z okazji dnia 

dziecka. 

Organizacja 

korowodu 

dożynkowego

Wodzenie 

niedźwiedzia -

BERY
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI 

Rok działalności Wartość przedsięwzięć

2017 76370 zł

2018 86433 zł

2019 187651 zł

2020 103316 zł
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Partnerzy krajowi i zagraniczni

Stary Ujazd - Bery
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Partnerzy krajowi i zagraniczni

Kobiety Żędowickie – wymiana doświadczenia, przepisów,  wzajemne wspieranie się
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Partnerzy krajowi i zagraniczni

OSP  Warmątowice – wymiana doświadczenia, obecność na uroczystościach, wspólna integracja  
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Partnerzy krajowi i zagraniczni

Sołectwo Wierchlesie – pomoc w realizacji projektów, wymiana doświadczeń, 

14



Partnerzy krajowi i zagraniczni

Byli mieszkańcy i przyjaciele Gąsiorowic mieszkający zagranicą
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Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój wsi
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Nazwa Projektu Kwota projektu Źródło dofinansowania Realizacja projektu
Godziny 

przepracowane

Turystyka i rekreacja atutem 

Gąsiorowic
199 555 zł

PROW 2014-2020 „Europejski Fundusz 

Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie”

2020/2021 125 h / nadal trwa

Gąski, gąski do domu…. 6 000, 00 zł
"Działaj Lokalnie"

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
2020 78 h

„Utworzenie i urządzenie szlaku 

gąsek na terenie wsi Gąsiorowice 

”Szlak Gąski produktem lokalnym 

Gąsiorowic

62 629,17 zł

PROW 2014-2020 „Europejski Fundusz 

Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie”

2018/2019 563 h

„Skąd wzięło się me imię?!” –

rewitalizacja starego przystanka 

autobusowego.

11 000,00 zł Fundacja Santander 2018/2019 234 h

„Zakładanie modelowych sadów 

drzew owocowych”

Otrzymano 20 

odmian drzew 

owocowych

„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem 

dziedzictwa przyrodniczego”
2018 45 h

"W zdrowym ciele zdrowy duch -

integracja nie tylko dla seniorów"
3150, 00 zł

"Działaj Lokalnie"

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
2017 68 h

„Gąsiorowicki ogród 

bioróżnorodności”- stworzenie 

przydomowego ogródka pt. 

Ogródek Ołmy.

10 617,49 zł

„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem 

dziedzictwa przyrodniczego”

konkurs na „Najciekawszą koncepcję 

zagospodarowania terenów zielonych wsi”

2017 263 h



Inne sposoby pozyskiwania środków finansowych na rozwój wsi
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BERY – szczególny cel



Inne sposoby pozyskiwania środków finansowych na rozwój wsi
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Zbiórka złomu przez OSP Gąsiorowice



Temat przewodni wsi
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Temat przewodni wsi
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Najpiękniejszy przystanek w Polsce
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Szlak Gąski
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Co robimy aby żyło się dobrze w Gąsiorowicach
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Festyn rodzinny, biesiada



Co robimy aby żyło się dobrze w Gąsiorowicach
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Babski i chopski cumber



Co robimy aby żyło się dobrze w Gąsiorowicach
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Bery – Wodzenie niedźwiedzia



Co robimy aby żyło się dobrze w Gąsiorowicach
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Mikołaj dla starszych osób



Co robimy aby żyło się dobrze w Gąsiorowicach
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Pozyskujemy środki na realizacje projektów 

„W zdrowym ciele zdrowy duch - integracja 

nie tylko dla seniorów"



Nasze dziedzictwo kulinarne 
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Konkurs wypieku kołocza śląskiego w Rozwadzy



Nasze dziedzictwo kulinarne 
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Chwalimy się swoim wypiekami i potrawami w 

książce „Kulinarne podróże po opolszczyźnie”  

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego 

– nasz mieszkaniec



Cenne zasoby przyrodnicze Gąsiorowic
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Projekt „Gąsiorowicki ogród 

bioróżnorodności”



Cenne zasoby przyrodnicze Gąsiorowic
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Zakładanie modelowego sadu drzew owocowych



Cenne zasoby przyrodnicze Gąsiorowic
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Ochrona owadów

Ścieżka edukacyjna z punktem widokowym  obserwacji ptaków



Wewnętrzne projekty, które kształtują przestrzeń publiczną 
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Skwerki na wsi



Wewnętrzne projekty, które kształtują przestrzeń publiczną 
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Projekt ławka i gąska



„Dom Mieszkańca”
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„Dom Mieszkańca”
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„Centrum Wsi” z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych
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Posesje prywatne
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podpis40


