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Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski już po raz
trzeci, jest jednym z elementów wsparcia dla sołectw i gmin uczestniczących w programie
Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Ma on na celu wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych,
najbardziej innowacyjnych  i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów
wiejskich.  

  

          

  

  

  

Konkurs, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizowany został w czterech kategoriach, do
których zgłosiły się łącznie 42 wsie z 25 gmin. W tym do kategorii „Najpiękniejsza wieś” - 19
wsi, „Najpiękniejsza zagroda” - 7 zagród, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” - 12
projektów, „Najlepszy start w Odnowie Wsi” - 8 projektów.

  

W pracach Komisji konkursowej wzięli udział przedstawiciele urzędu marszałkowskiego,
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Moderatorzy Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

  

Laureatem pierwszego miejsca w najważniejszej kategorii została wieś Dobków w gminie
Świerzawa. W kategorii „Najpiękniejsza Zagroda” komisja wręczyła trzy równorzędne
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wyróżnienia, w tym dla gospodarstwa agroturystycznego „Białolądecka Ostoja” Adrianny
Kaminiarz z Ołdrzychowic Kłodzkich. Miejsce to, jak podkreśliła komisja, charakteryzuje się
przede wszystkim wspaniale zachowaną zabudową oraz niezwykłą, domową atmosferą.

  

Tegoroczna nagroda w kategorii „Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi” daje mieszkańcom
Gminy Kłodzko szczególne powody do dumy. Pierwsze miejsce zdobył bowiem projekt
„Festiwal Reimanna” z Krosnowic. To niezwykła inicjatywa Towarzystwa Miłośników Krosnowic
w celu kultywowania tradycji, szerzenia kultury i muzyki sakralnej oraz promocji swojej
miejscowości wykorzystując ogromny atut jakim jest osoba Ignacego Reimanna, byłego
mieszkańca tej wsi. Już od 9  lat - w tym roku odbyła się X edycja - festiwal przyciąga do
Krosnowic rzesze wielbicieli muzyki poważnej, zarówno z kraju jak i zza granicy. Skala i
międzynarodowy zasięg tego projektu, jego niezwykły charakter oraz fakt, iż od tylu lat za całe
przedsięwzięcie odpowiadają sami mieszkańcy wzbudził w Komisji  ogromny zachwyt i
szacunek dla jego organizatorów. Projekt ten jest także, co dla Odnowy Wsi bardzo istotne,
projektem „rozwojowym”, wspierającym powstawanie wokół siebie innych projektów
wpływających bezpośrednio na rozwój wsi - przykładem są tu słynne  ciastka „reimannki” oraz -
jako materiał promocyjny - płyty DVD z zapisem koncertów.

  

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”. W
szczególności składamy podziękowania laureatom z Gminy Kłodzko, za ciężką pracę na rzecz
rozwoju własnych „małych ojczyzn”, jak i promocji całej Gminy Kłodzko na arenie lokalnej i
krajowej. Jeszcze raz gratulujemy!

  

  

(źródło: www.umwd.dolnyslask.pl)
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