Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu
PIĘKNA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
w dniu 24.09.07r

W dniu 24 września 2007r odbyło  się posiedzenie Komisji Konkursowej celem wyłonienia grona finalistów IV edycji Konkursu w 3 kategoriach konkursowych:
-     najpiękniejsza wieś
	najpiękniejsza zagroda
	najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi

Zgłoszone zadania były wizytowane przez poszczególnych członków Komisji w terenie czy spełniają wymogi zgodnie z regulaminem konkursu. 
Podczas obrad omawiano poszczególne zadania z każdej kategorii wraz z prezentacją multimedialną.
W ocenie wniosków brano pod uwagę następujące kryteria:
a) w kategorii najpiękniejsza wieś brano pod uwagę m.in. zaangażowanie społeczności lokalnej w działaniu na rzecz wsi, sposoby współdziałania samorządu z mieszkańcami oraz umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji Komisji
b) przy ocenie najpiękniejszej zagrody kładziono nacisk na estetykę całości gospodarstwa, zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska, czynniki rozwoju i wzrostu gospodarczego ( nowe miejsca pracy, nowe funkcje)
c)w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi kierowano się pomysłowością, zaangażowaniem społeczności lokalnej w jego realizację oraz umiejętnością zaprezentowania przedsięwzięcia.

Po dyskusji, analiza porównawcza zadań pozwoliła wyłonić finalistów w każdej kategorii.
Decyzje komisji przedstawiają się następująco:
W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:
II miejsce  - Owsiszcze gm. Krzyżanowice 
II miejsce – Wilkowice gm. Wilkowice
III miejsce – Bojszowy gm. Bojszowy
III miejsce – Kotulin gm. Toszek
 


W kategorii najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego:
I miejsce – Państwo Łucja i Piotr Czakon gm. Strumień
II miejsce – Państwo Teresa i Wincjusz Pietrucha gm. Żarki
III miejsce – Pan Jan Gajdacz gm. Goleszów

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :
I miejsce – gm. Suszec – Śląska Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych
II miejsce – gm. Żarki – Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych
III miejsce – gm.Pietrowice – Odnowa centrum wsi Krowiarki


Komisja przyznała również wyróżnienia.
W kategorii najpiękniejsza wieś :
	Dzięgielów gm. Goleszów
	Harbułtowice gm. Kochanowice
	Sumina gm. Lyski


W kategorii najpiękniejsza zagroda:
	Pani Małgorzata Marszałek gm. Olsztyn
	Państwo Danuta i Helmut Ulfik gm. Ciasna
	Państwo Elżbieta i Andrzej Krzus gm. Węgierska Górka


W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :
	Słupsko gm. Rudziniec – Modernizacja świetlicy
	Chlina gm. Żarnowiec – Centrum wsi
	Pabianice gm. Janów – Modernizacja pawilonu sklepowego na świetlicę


Na tym protokół zakończono.







ZAŁACZNIK DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ KONKURSU “PIĘKNA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
W DNIU 24.09.07r
Wykaz nagród pieniężnych w konkursie “ Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2007.
W kategorii  najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody
II miejsce  - Owsiszcze gm. Krzyżanowice 				8000 zł
II miejsce – Wilkowice gm. Wilkowice				8000 zł
III miejsce – Bojszowy gm. Bojszowy				5000 zł
III miejsce – Kotulin gm. Toszek					5000 zł
 
W kategorii najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego:
I miejsce – Państwo Łucja i Piotr Czakon gm. Strumień		3000 zł
II miejsce – Państwo Teresa i Wincjusz Pietrucha gm. Żarki	2000 zł
III miejsce – Pan Jan Gajdacz gm. Goleszów			1500 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :
I miejsce – gm. Suszec – Śląska Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych	8000 zł
II miejsce – gm. Żarki – Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych			4000 zł
III miejsce – gm.Pietrowice – Odnowa centrum wsi Krowiarki				3000 zł

Komisja przyznała również wyróżnienia.
W kategorii najpiękniejsza wieś :
	Dzięgielów gm. Goleszów					1700 zł
	Harbułtowice gm. Kochanowice					1700 zł
	Sumina gm. Lyski						1700 zł


W kategorii najpiękniejsza zagroda:
	Pani Małgorzata Marszałek gm. Olsztyn				800 zł
	Państwo Danuta i Helmut Ulfik gm. Ciasna			800 zł
	Państwo Elżbieta i Andrzej Krzus gm. Węgierska Górka	800 zł


W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :
Słupsko gm. Rudziniec – Modernizacja świetlicy				1500 zł
Chlina gm. Żarnowiec – Centrum wsi						1500 zł
Pabianice gm. Janów – Modernizacja pawilonu sklepowego na świetlicę	1500 zł


