   	Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 2130/222/V/2017 z dnia 17.10.2017r
Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2017
W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:

I miejsce  - Pilchowice gm. Pilchowice pow. gliwicki	 				 25 000 zł
II miejsce – Juszczyna gm. Radziechowy Wieprz pow. żywiecki	                        15 000 zł
III miejsce – Jaworze gm. Jaworze pow. bielski	   		   	               10 000 zł

W kategorii najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego:
		
I miejsce – Urszula i Krystian Kretek Krzanowice gm. Krzanowice, pow. raciborski 		2 000 zł
II miejsce – Justyna i Janusz Gajdzica Cisownica, gm. Goleszów pow. cieszyński		1 500 zł
III miejsce – Wojciech Taranowicz Kłomnice gm. Kłomnice, pow. częstochowski	        1 000 zł
	

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :

I miejsce – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod centrum wsi gm. Mierzęcice pow. będziński     
                                                                                            5 000 zł 
II miejsce –  Budynek kąpieliska wraz z infrastrukturą gm. Koszęcin pow. lubliniecki    	   4 000 zł
III miejsce –Wspólna przestrzeń od przedszkolaka do seniora w Drogomyślu gm. Strumień pow. cieszyński 
  2 000 zł


W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje :
I miejsce – Festiwal kultury polskiej i żydowskiej „Święto Ciulimiu-Czulentu” gm. Lelów  pow. częstochowski 	                 								          7 000 zł
II miejsce – Majówka przy kapliczce gm. Milówka pow. żywiecki		 		         5 000 zł
III miejsce – Dożynki gminne Istebna-Jaworzynka-Koniaków gm. Istebna pow. cieszyński 	  3 000 zł

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:
I miejsce – gm. Godów  www.krostoszowice.pl pow. wodzisławski				2 000 zł
II miejsce – gm. Rudnik http://szonowice.gmina-rudnik.pl/ pow. raciborski		        1500 zł
III miejsce – gm. Wręczyca Wielka www.wewreczycy.pl 	pow. kłobucki		        1000zł    

Komisja przyznała również wyróżnienia.

W kategorii najpiękniejsza wieś   3000 zł  :
	Biskupice gm. Olsztyn pow. częstochowski


W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje  po 1500 zł każde:                                 
	Dożynki Gminne w Mszanej, gm. Mszana, pow. wodzisławski

Izba Pamięci Jury Gajdzicy w Cisownicy gm. Goleszów, pow. cieszyński
Darcie Pierza gm. Kłomnice, pow. częstochowski
Obgrywojki Stanisława gm. Ogrodzieniec, pow. częstochowski 
Zespół obrzędowo-ludowy „Cyganeczki” z Sygontki gm. Przyrów, pow. częstochowski
Spektakl Kosiarze soł. Wręczyca Wielka I , pow. kłobucki
Zespół Folklorystyczne Wrzosowianie gm. Poczesna, pow. częstochowski
Kolędnicy w Kotowicach gm. Żarki, pow. myszkowski

 



