   	Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 2316/174/VI/2020 z dnia 14.10.2020 r.
Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:	  
I miejsce -  Studzionka  gm. Pszczyna pow. pszczyński	 		         27 000 zł
II miejsce – Kozy gm. Kozy pow. bielski                                   	         20 000 zł
III miejsce – Bycina gm. Rudziniec pow. gliwicki	   		   	        15 000 zł

W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska województwa śląskiego:
		  
I miejsce – Tomasz i Marta Tyfel gm. Mykanów pow. częstochowski		        2 500 zł
II miejsce – Krystian Kamieniorz gm. Goleszów pow. cieszyński				 2 000 zł
III miejsce – Edward, Bronisława, Łukasz, Joanna Greń gm. Bestwina pow. bielski      1 500 zł
	 

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :

I miejsce – Sołtysówka w Raczkowicach Kolonii gm. Dąbrowa Zielona pow. częstochowski 	8 000 zł 
II miejsce – Nasze wspólne dziedzictwo  gm. Czerwionka Leszczyny pow. rybnicki 		5 000 zł
III miejsce – Remont świetlicy OSP Konary i przekształcenie jej na Klub Seniora oraz 
             rewitalizacja przestrzeni dookoła świetlicy gm. Kłomnice pow. częstochowski 	3 000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje :

I miejsce – Wykopki z tradycją gm. Mykanów pow. częstochowski 			7 000 zł
II miejsce – Wielkanocny stół w Gminie Strumień gm. Strumień pow. cieszyński 	5 000 zł
III miejsce – Kiszenie kapusty gm. Miedźna pow. pszczyński 				3 000 zł



W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:  
I miejsce – gm. Pszczyna  www.rudoltowice.pl  pow. pszczyński				2 000 zł
II miejsce – gm. Rudziniec www.solectwokleszczow.pl pow. gliwicki				1 500 zł
III miejsce – gm. Bobrowniki www.rogoznik.pl pow. będziński					1 000 zł



Przyznane  wyróżnienia.

W kategorii najpiękniejsza wieś 3000 zł dla każdej wsi :
	Bełsznica gm. Gorzyce pow. wodzisławski

Chałupki  gm. Krzyżanowice pow. raciborski
Hażlach gm. Hażlach pow. bielski
Korbielów gm. Jeleśnia pow. żywiecki

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje 1800 zł :   
	Wodzenie niedźwiedzia w Zborowskiem gm. Ciasna pow. lubliniecki


W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi  1 800 zł :
- Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Mnichu  gm. Chybie pow. cieszyński

W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska 900 zł :
- Anna i Stanisław Gabzdyl , gm. Strumień pow. cieszyński.


 



