Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2148/149/V/2016 z dnia 25.10.2016r

Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2016
W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:

I miejsce - Bolesław gm. Krzyżanowice pow. raciborski

25 000 zł

II miejsce – Wręczyca Wielka gm. Wręczyca Wielka pow. kłobucki

15 000 zł

III miejsce – Łodygowice gm. Łodygowice pow. żywiecki

10 000 zł

W kategorii najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego:
I miejsce – Małgorzata i Leonard Musioł Puńców, gm. Goleszów pow. cieszyński

2 000 zł

II miejsce – Dariusz Emilia Płuszka Mykanów pow. Częstochowski

1 500 zł

III miejsce – Alicja Żmij Brzeżce gm. Pszczyna pow. pszczyński

1 000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :
I miejsce – Odbudowa boiska sportowego w Kotowicach gm. Żarki pow. myszkowski

5 000 zł

II miejsce – Teren rekreacyjny w Kużni Nieborowskiej gm. Pilchowice pow.gliwicki

4 000 zł

III miejsce – Zbiornik wodny w soł.Widzów gm. Kruszyna pow.częstochowski

2 000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje :

I miejsce – Niegowskie Cyganki czyli ostatki w Niegowej gm. Niegowa pow. myszkowski

7 000 zł

II miejsce – Przedstawienie obrzędowe „Gromniczna” gm. Dąbrowa Zielona pow. częstochowski

5 000 zł

III miejsce – Pasterska jesień w Kamesznicy gm. Milówka pow. żywiecki

3 000 zł

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:
I miejsce – gm. Miedźna www.grzawa.eu pow. pszczyński

2 000 zł

II miejsce – gm. Wilamowice www.pisarzowice.pl pow. bielski

1500 zł

III miejsce – gm. Rudnik www.lubowice.pl pow. raciborski

1000zł

Komisja przyznała również wyróżnienia.
W kategorii najpiękniejsza wieś 2000 zł każde :



Przybędza gm. Radziechowy – Wieprz pow. żywiecki



Borowno gm. Mykanów pow. częstochowski



Chybie gm. Chybie pow. cieszyński

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi po 1000 zł każde :



Remont i rewitalizacja Pałacu Czeczów wraz z parkiem gm. Kozy pow. bielski



Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic gm. Zebrzydowice pow. cieszyński



Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publ. gm. Bojszowy pow. bieruńsko-lędziński



Budowa Parku Aktywnej Rekreacji gm. Mszana pow. wodzisławski

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje po 1000 zł każde:


Redyk Beskidzki-cykl wydarzeń pasterskich gm. Brenna pow. cieszyński



Pogrzebanie basa w wykonaniu chóru Cecylia gm. Krzanowice pow. raciborski



Noc świętojańska w soł. Juszczyna gm. Radziechowy - Wieprz pow. żywiecki



Nasza izba tradycji gm. Sośnicowice pow. gliwicki



W kategorii najpiękniejsza zagroda po 500 zł każde :
- Rodzinne gospodarstwo Państwa Haczków gm. Kozy pow. bielski
W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa po 500 zł każde:
- www.solectwozbytkow.pl gm. Strumień, pow.cieszyński

