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Stowarzyszenie Kraina św. Anny wspiera społeczność lokalną od 2006 roku.

Dzieje się tak dzięki wdrażaniu na naszym obszarze  
działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od 15 lat realizujemy zadania mające wpływ na  wszystkie aspekty naszego życia. 
Wspieramy powstanie nowych firm i rozwój przedsiębiorczości, dzięki naszym fundu-
szom zaspakajane są potrzeby rekreacyjne, turystyczne oraz promowane są zasoby kul-
turowe.

Realizacja projektów przez naszą społeczność sprawiła, że otoczenie obszaru Stowa-
rzyszenia Kraina św. Anny pięknieje i  rozwija się, co daje satysfakcję nie tylko jej po-
mysłodawcom i realizatorom, ale także nam, mieszkańcom regionu. W ramach operacji 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.: „Dobre praktyki w cieniu wulkanu” ogłosiliśmy 
konkurs dla naszych beneficjentów, aby przypomnieć sobie i Państwu o zrealizowanych 
już projektach. Do konkursu zgłoszono 10 zadań w dwóch kategoriach konkursowych: 
„Tak pięknieje Kraina św. Anny” i „Tak rozwija się Kraina św. Anny”.

Gmina Krapkowice stworzyła „Obuw-
niczy szlak”, który nawiązuje do  historii 
miasta i zachęca do przypomnienia sobie 
lub poznania tak ważnej firmy w  życiu 
mieszkańców jakim była fabryka obuwia 
OTMĘT. Podążając obuwniczym szlakiem 
odwiedzimy ciekawe i  malownicze miej-
sca Krapkowic i poznamy ich historię.

Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebo-
wzięcia N. M. P. w Krapkowicach Otmęcie 
z  okazji 800-lecia kościoła odnowiła jego 
wnętrze i przywróciła świetność zabytko-
wym organom kościelnym. Dzięki temu 
znów podziwiamy piękno architektury 
świątyni przy dźwiękach wyremontowa-
nego instrumentu.

Realizator dwóch kolejnych działań, 
Powiat Krapkowicki skupił się na  przed-

stawieniu szerszemu gronu odbiorców 
dóbr niematerialnych. „Ludowe inspira-
cje kulinarne Krainy św. Anny” zachęcają 
do  powrotu zapomnianych tradycji kuli-
narnych. Projekt uzmysłowia, że tradycja 
świetnie daje sobie radę w parze z nowo-
czesnością i wiele starych przepisów moż-
na tak zmodyfikować, aby dobrze wpisały 
się w obecne trendy kulinarne. Dzięki tym 
działaniom na naszych stołach ponownie 
zagoszczą zapomniane produkty i  wyko-
nane z nich potrawy.

Drugi projekt zrealizowany przez po-
wiat to „Nasza mała ojczyzna, naszym 
dziedzictwem kulturowym”, który poka-
zuje piękno naszego obszaru, lokalne tra-
dycje i zwyczaje. Wielokrotnie mieszkając 
latami w  tym samym miejscu nie znamy 
naszej okolicy i  jej historii. Wydana pu-
blikacja zachęca do  poznania najbliższej 
okolicy i  zobaczenia jak zmieniło się na-
sze otoczenie poprzez realizację dobrych 
praktyk nie tylko w  stolicy powiatu, ale 
także innych miejscowościach.

Gmina Walce, chcąc poprawić wizeru-
nek miejscowości i  zachęcić mieszkań-
ców do  aktywności, zbudowała wiatę 
rekreacyjną wraz z  urządzeniami siłow-

ni zewnętrznej, placu zabaw dla dzieci 
oraz boiska do  siatkówki. Wolna prze-
strzeń w Walcach została pięknie zago-
spodarowana i  jest miejscem spotkań 
mieszkańców.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogoli-
nie pokazała wieloletnią tradycję stawia-
nia kapliczek w Gminie Gogolin. Są to nie-
wątpliwie perełki architektury sakralnej. 
Dopiero wydanie albumu oraz wycieczka 
śladami kapliczek dała obraz jak jest ich 
dużo i jak bardzo wtapiają się w naszą co-
dzienność.

Strzelecki Ośrodek Kultury stworzył te-
atr okienny, aby zagospodarować wolną 
i  niewykorzystaną przestrzeń, a  zarazem 
zaproponować widzowi nowy sposób od-
bioru sztuki. Otwarta przestrzeń, na której 
występują aktorzy i  widzowie przy stoli-
kach daje inną relację aktor-widz i nowa-
torski odbiór sztuki.

Projekty zrealizowane z  środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie 
tylko upiększają Krainę św. Anny, ale także 
gospodarczo rozwijają jej obszar.

W Strzelcach Opolskich Pani Klaudia 
Patoła-Haber założyła Gabinet Neurolo-
gopedyczny.

Gabinet świadczy usługi w  zakresie 
kompleksowej diagnozy logopedycznej. 
Zajmuje się terapią logopedyczną, kon-
sultacjami i  udziela porad w  szczególno-
ści rodzicom dzieci do 3 roku życia z pro-

blemami rozwojowymi. Gabinet oprócz 
terapii logopedycznej prowadzi edukację 
ekologiczną, w zakresie zdrowego trybu 
życia. Trend ekologiczny znajduje swoje 
odzwierciedlenie w wystroju gabinetu.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsioro-
wice dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 
stworzyło „Szlak Gąski – produktem lokal-
nym Gąsiorowic”. Inicjatywa ta wpisuje się 
w ideę utworzenia wsi tematycznej.

W ramach projektu ustawiono 
na  skwerach w  różnych częściach miej-
scowości figurki gąsek, którym nadano 
swoiste imiona. Gąski są wizerunkiem 
Gąsiorowic, z  których kiedyś znana była 
wieś, przypominają o historii i  tradycjach 
tej malowniczej miejscowości. Projekt jest 
kontynuowany w kolejnych działaniach, 
zaangażował do  współpracy całą lokalną 
społeczność i napawa ją dumą.

Nasz region posiada wiele tradycji, 
które charakterystyczne są wyłącznie dla 
naszego obszaru. Jedną z takich tradycji 
są Targi Panieńskie w  Ujeździe. Miejsko 
Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej 
w Ujeździe postanowił swoim projek-
tem rekultywować ten jedyny w  swoim 
rodzaju zwyczaj. Organizatorzy zadbali, 
aby przypomnieć wszystkie najważniej-
sze elementy targów i zapewnić przy tym 
mieszkańcom i  turystom sporo zabawy 
i dobrych emocji.

Powyższe przykłady dobrych praktyk 
zrealizowanych w  Krainie św. Anny, to 
tylko niewielki fragment zadań sfinan-
sowanych w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020. 
Zachęcamy do rozejrzenia się wokół i za-
uważania jak zmienia się nasze otoczenie, 
jak pięknieje i  rozwija się obszar Stowa-
rzyszenia Kraina św. Anny, który być może 
czerpie dobrą energię z siły nieaktywnego 
wulkanu sprzed milionów lat…

Dobre praktyki w cieniu wulkanu
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