   	Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1633/362/VI/2022 z dnia 14.09.2022 r.
Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2022

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:

I miejsce -  Rudołtowice  gm. Pszczyna pow. pszczyński	 		           	27 000 zł
II miejsce – Czyżowice gm. Gorzyce pow. wodzisławski                            	 	20 000 zł
III miejsce – Wilcza gm. Pilchowice pow. gliwicki	   		   	         	15 000 zł


W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska województwa śląskiego:
		  
I miejsce – Żaneta Zasępa gm. Mykanów pow. częstochowski		              	2 500 zł
II miejsce – Justyna i Mateusz Spratek gm. Goleszów pow. cieszyński			2 000 zł
III miejsce – Andrzej Cieślar gm. Brenna pow. cieszyński         	                       1 500 zł
	 

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :

I miejsce – Zagospodarowanie Jeziorka Krasowego w Kusiętach gm. Olsztyn 
     	    pow. częstochowski 							  	   8 000 zł 
II miejsce – Tężnia – innowacja w soł. Kuźnia Nieborowska  gm. Pilchowice pow. gliwicki     5 000 zł
III miejsce – Wymiana przystanków autobusowych gm. Goleszów pow. cieszyński	 	   3 000 zł
		            			  




W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje :

I miejsce – Dziady Noworoczne- powrót do korzeni, Przybłędy z Przybędzy gm. Radziechowy - Wieprz 
            pow. żywiecki             						          7 000 zł                                                   
II miejsce – Wielkanocna procesja konna w Bieńkowicach gm. Krzyżanowice pow. raciborski  5 000 zł
III miejsce – Mikołaje w Łące gm. Pszczyna pow. pszczyński       		                   3 000 zł





W kategorii najlepszy sołtys: 

I miejsce – Grażyna Nowak sołectwo Bargły gm. Poczesna pow. częstochowski               2 000 zł    
II miejsce – Ireneusz Gruszka sołectwo Studzionka gm. Pszczyna pow. pszczyński		   1 500 zł
III miejsce – Jerzy Kurzal gm. Pilchowice pow. gliwicki					   1 000 zł					 



Komisja przyznała również wyróżnienia.

W kategorii najpiękniejsza wieś   7 500 zł :
Radziechowy gm. Radziechowy - Wieprz pow. żywiecki

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje   po 1500 zł każde :   
                              
	Wesele po naszymu gm. Hażlach pow. bielski

Noc świętojańska gm. Brenna pow. cieszyński

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi  po 1 500 zł każde:

- Ku pamięci gm. Pszczyna pow. pszczyński
- Mikołaj w Palowicach gm. Czerwionka Leszczyny pow. rybnicki

W kategorii najlepszy sołtys  po 500 zł każde:

 - Karol Alkier sołectwo Goleszów Dolny gm. Goleszów pow. cieszyński
 - Joachim Nielaba sołectwo Turza Śląska gm. Gorzyce pow. wodzisławski
 - Czesław Makowski sołectwo Małusy Wielkie gm. Mstów pow. częstochowski
 - Waldemar Tyfla sołectwo Cykarzew Północny gm. Mykanów pow. częstochowski
 - Maciej Bieniek sołectwo Ochaby gm. Skoczów pow. cieszyński
 - Gabriela Ziaja sołectwo  Sarnów gm. Toszek pow. gliwicki








