   	Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2017/268/VI/2021 z dnia 06.09.2021 r.
Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2021

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:

I miejsce -  Kaniów  gm. Bestwina pow. bielski	 			                 27 000 zł
II miejsce – Przybędza gm. Radziechowy - Wieprz pow. żywiecki                            	 20 000 zł
III miejsce – Rogoźnik gm. Bobrowniki pow. będziński	   		   	        	 15 000 zł


W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska województwa śląskiego:
		  
I miejsce – Ewa i Adam Synowiec gm. Przyrów pow. częstochowski		               2 500 zł
II miejsce – Anastazja i Edward Tomica gm. Goleszów pow. cieszyński			        2 000 zł
III miejsce – Grażyna i Grzegorz Szlosarek gm. Świerklany pow. rybnicki         		1 500 zł
	 

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :

I miejsce – Zakup domku wolnostojącego dla mieszkańców Skowronowa
     	    gm. Janów pow. częstochowski 							8 000 zł 
II miejsce – Odbudowa zagubionej przynależności i wzajemnej integracji  gm. Pszczyna pow. pszczyński	            
 5 000 zł
III miejsce – Park sensoryczny – miejsce spotkań i relaksu pokoleń w Rudniku gm. Hażlach pow. bielski
                    										 													3 000 z
			            				 

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje :

I miejsce – „Borowianki” Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy gm. Mykanów pow. częstochowski             			                                                                      7 000 zł
II miejsce – Śpiewnik Pieśni Ludowe ze zbiorów Pawła Pustówki gm. Goleszów pow. cieszyński    5 000 zł                 
III miejsce – „Marysine swatanie” Zespół teatralny „Dąbrowianie” gm. Dąbrowa Zielona pow. częstochowski        			                 							    3 000 zł




W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:  

I miejsce – gm. Godów  http://solectwolaziska.pl" http://solectwolaziska.pl  pow. wodzisławski  2 000 zł			                    
II miejsce – gm. Goleszów www.cisownica.org.pl pow. cieszyński     1 500 zł		                             		       

Wyróżnienia

W kategorii najpiękniejsza wieś   3000 zł dla każdej wsi :

Palowice gm. Czerwionka Leszczyny pow. rybnicki
Stanica  gm. Pilchowice pow. gliwicki
Podzamcze gm. Ogrodzieniec pow. zawierciański

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje   1500 zł :   
                              
	Mstowska Noc świętojańska gm. Mstów pow. częstochowski

Nasze kulinarne dziedzictwo gm. Miedźna pow. pszczyński
Grupa Kolędnicza z Sygontki gm. Przyrów pow. częstochowski 


W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi  1 500 zł :

- Miejsce integracji i rekreacji w Przegędzy gm. Czerwionka – Leszczyny pow. rybnicki
- Gmina Strumień z sercem gm. Strumień pow. cieszyński








