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Cel projektu 

 

Projekt odpowiada potrzebie społecznej, która powstała w mieszkańcach wsi, polegającej na utworzeniu 

estetycznego, przyjaznego mieszkańcom miejsca, upodobniając się do innych małych prężnie działających wsi. Projekt 

przyczyni się również do upamiętnienia historii wsi, bowiem w miejscu realizacji projektu znajdował się cmentarz, po 

którym zachowało się kilkanaście efektownych tablic nagrobkowych 

Celem projektu jest rewitalizacja centralnego punktu wsi, którego znaczną jego część stanowi 

prawdopodobnie miejsce spoczynku założycieli osady. Naszym główny założeniem jest ocalenie od 

zapomnienia i wyeksponowanie terenu będącego cennym zapisem historii naszej wsi.  Przedsięwzięcie 

będzie polegało na zagospodarowaniu uporządkowanego już terenu, polegającego na wkomponowaniu 

nowych roślin i krzewów w istniejący już okazały drzewostan. Mała architektura w postaci alei oraz ławki, 

przypisze temu miejscu charakter wiejskiego skweru parkowego, z zachowaniem historycznych jego 

elementów. Obiekt zostanie wzbogacony o pamiątkową tablicę informacyjną, opisującą krótką historię tego 

miejsca. Każdy odwiedzający to miejsce będzie mógł, przysiąść na chwilę, doznać refleksji, odpocząć. Oprócz 

funkcji służącym mieszkańcom, zagospodarowany teren będzie stanowił również siedlisko małych zwierząt i 

ptaków, a nasadzone gatunki drzew  i roślin miododajnych będą źródłem ich pokarmu. 

 Chcemy aby nasza wieś stała się atrakcyjniejszą i piękniejszą a podjęte przedsięwzięcie jednoczyło 

społeczeństwo w działaniu i dążeniu do realizacji celu. 

Autorami projektu są mieszkańcy wsi Gościejowice, działający w tutejszym stowarzyszeniu "Wrzosowe Siedlisko". Są 

to osoby ściśle związane w życiem wsi, angażujące się w każde wydarzenie społeczne służące dobru wsi oraz ich 

mieszkańców 

Charakterystyka miejscowości 

1. Podstawowe informacje 

Wieś położona na Śląsku Opolskim  w województwie opolskim w 

Gminie Niemodlin. Powierzchnia wsi stanowi 574 ha, z czego grunty 

orne zajmują 389 ha.  Obecnie wieś zamieszkuje 326 mieszkańców, 

rozlokowanych w 103 gospodarstwach domowych.  

Wieś ma charakter rolniczy, specjalizując się w produkcji roślinnej, 

gównie uprawy zbóż.   



 

 

 

 

Rys historyczny 

Dzieje miejscowości sięgają XIVw. Ok 1389r. 

Pierwotną nazwą była Heychniscdorf. W 

późniejszych latach zmieniono nazwę na 

Heidesdoch (niem. wrzosowa wieś), wywodzącą się 

z rozległych okolicznych wrzosowisk. Historia 

Gościejowic jak i całego Śląska Opolskiego 

przeplatała się z dziejami Czech, Niemiec i Polski. 

Wieś mimo skromnej liczebności i rozmiarów była bardzo prężna, bowiem już na początku XXw. 

Znajdowały się w niej oprócz gospodarstw rolnych, gospoda, szkoła, młyn wodny , sklep i duża pasieka. 

Wieś posiadała własny cmentarz ewangelicki i kaplicę. 

Po drugiej wojnie światowej ze wsi wysiedlono ludności niemiecką a na ich miejsce zasiedlono 

repatriantów z kresów wschodnich, głównie z Wołynia. Wieś od końca II wojny światowej nosi nazwę 

Gościejowice. 

 

 

 



 

 

2. Plan inwestycji 

Zamiar rewitalizacji i upiększenia centralnego punktu wsi narodził się już wcześniej , dlatego 

obszar będący przedmiotem projektu został już wcześniej przygotowany. Przygotowanie polegało na 

uprzątnięciu działki, wycince dziko i niekontrolowanie rosnących samosiejek, wyrównaniu terenu. 

Obecnie działka porośnięta jest bluszczem pospolitym, płożącym się po ziemi. Występuje kilka 

okazałych drzew: dąb, lipa, klon i cis. Pozostałości dawnego cmentarza, który tam się znajdował 

zostały skrupulatnie zgromadzone i wyeksponowane w centralnym jego miejscu. Zachowało się kilka 

tablic nagrobkowych oraz krzyże. 

 

Do dyspozycji mamy teren nawiązujący do kształtu owalnego o wymiarach 40 na 20 m. 

Plan zakłada wyznaczenie pieszego ciągu komunikacyjnego w formie alejki, rozpoczynającego się w 

miejscu przystanku autobusowego (tj. prostopadle do  krótszego boku działki ) i biegnącej do 

centralnej części placu, gdzie ustawione są pozostałości dawnego cmentarza ( tablice nagrobkowe i 

krzyże). Cały teren wizualnie stanowi równy zielony obszar za sprawą występującego tam bluszczu 

pospolitego. Z ziemi wyrastają okazałe dęby lipy klony i cis. Chcemy aby istniejący drzewostan był 

wkomponowany w spójną całość.  Przy wejściu do zielonej strefy ustawione zostaną okazałe kamienie. 

Idąc dalej alejką obsadzoną obustronnie krzewami berberysu i tawuły szarej, dochodzimy do 

ustawionych centralnie na wprost tablic nagrobkowych. Powierzchnia alejki zostanie utwardzona 

przez uprzednie zebranie warstwy humusowej i wypełnienie jej grysem bazaltowym. W obrębie 

pozostałości dawnego  cmentarza, zlokalizowana będzie ławka, usytuowana z prawej strony  alejki.   

Obok znajdować się będzie  rabata z nasadzonymi wrzosami i wrzoścami.  Całość będzie uzupełniona 

przez krzewy nieco oddalone od alejki, wpasowując się w spójną całość.  



 

Rys.1 Rozmieszczenie nowych nasadzeni– widok z góry 

Wizualizacje projektu z wkomponowany  tłem ( kwiecień 2021) : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



3. Podsumowanie zamierzonej inwestycji 

W zamyśle realizacji projektu było wizualne polepszenie wyglądu terenu zielonego znajdującego się 

w naszej wsi.  Wyeksponowanie poprzez wydzielenie alejki oraz wzbogacenie o nową roślinność, 

pozytywnie wpłynie na walory estetyczne tego miejsca. Korzyści płynące z realizacji celu, przełożą się 

na jakość życia mieszkańców. Powiększenie terenu zieleni i jego bioróżnorodności, wzbogaci o kolejny 

punkt na „zielonej „ mapie Polski.        

Korzyści płynące z realizacji projektu: -poprawa estetyki centralnego punktu wsi, -zagospodarowany teren 

nabierze charakteru, stanie się miejscem publicznym zachęcającym do odwiedzin, -zachowane zostaną od 

zapomnienia pozostałości dawnego cmentarza i pamięć przodków, -wzbogacona zostanie bioróżnorodność, 

nasadzenia stworzą miejsce życia ptakom, owadom, miododajne rośliny stanowić będą pokarm pszczołom, -

wzrośnie atrakcyjność wsi, -podjęcie wspólnego działania i zaangażowanie mieszkańców w realizacje celu, 

pozytywnie wpłynie na relacje międzyludzkie mieszkańców, Pierwszorzędną zmianą dla społeczności będzie 

wyzwolenie obecnie drzemiącego potencjału miejsca, które dotąd jest nieujawnione i niewykorzystane, 

mieszkańcy będą dumni z siebie i posiadanego otoczenia.                                                                                                     

 

Autor projektu: Mateusz Lechicki, 

                              we współpracy z mieszkańcami oraz członkami Stowarzyszenia Wrzosowe Siedlisko. 

 

 

Ogłoszenie o projekcie 

"Tu mieszkaj-Tu działaj"  

Chcesz aby w Twojej okolicy panował ład i porządek? 

Pragniesz aby każdy skrawek zieleni był zadbany i estetyczny? 

Stan środowiska naturalnego nie jest Ci obojętny? 

To jest czas na Ciebie!  

W ramach projektu "Wrzosowy zakątek" realizowanego przez Stowarzyszenie Wrzosowe Siedlisko w 

Gościejowicach, podjęto inicjatywę tworzenia wiejskiego skwerku, będącego estetyczną wizytówką wsi 

upamiętniając jednocześnie historię miejsca. Stworzone zostanie miejsce przyjazne mieszkańcom z 

korzyścią dla środowiska. Masz pomysł? Wykaż się! Dołącz do Nas! Napisz! Zadzwoń ! 

wrzosowesiedlisko@gmail.com 

668315520 
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