Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 2082/69/VI/2019 z 18.09.2019 r.
Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2019
W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:

I miejsce - Rudno gm. Rudziniec pow. gliwicki

27 000 zł

II miejsce – Zabrzeg gm. Czechowice – Dziedzice pow. bielski

20 000 zł

III miejsce – Pewel Wielka gm. Jeleśnia pow. żywiecki

15 000 zł

W kategorii najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego:

I miejsce – Janusz Mróz Pruchna gm. Strumień, pow. cieszyński

2 500 zł

II miejsce – Zofia Szlosek Kozy, gm. Kozy pow. bielski

2 000 zł

III miejsce – Aniela i Alfred Żymełka Lasaki gm. Rudnik, pow. raciborski

1 500 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :

I miejsce – Budowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Radostkowie gm. Mykanów pow. częstochowski 8 000 zł
II miejsce – Wykonanie oznakowania małej infrastruktury turystycznej gm. Boronów pow.lubliniecki 5 000 zł
III miejsce – Rewitalizacja skweru z Pomnikiem Wdzięczności w Studzionce gm. Pszczyna, pow. pszczyński
3 000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje :
I miejsce – Inscenizacja „Żniwa” gm. Wręczyca Wielka pow. kłobucki

7 000 zł

II miejsce – Popularyzacja tradycji związanych z kulturą agrarną górali istebniańskich Stowarzyszenie „Na
Grapie” w Jaworzynce gm. Istebna pow. cieszyński

5 000 zł

III miejsce – „U Morcina w starym młynie” Zespół Folklorystycznej Ziemi Lelowskiej gm. Lelów pow.
częstochowski

3 000 zł

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:
I miejsce – gm. Pszczyna www.studzionka.net.pl pow. pszczyński

2 000 zł

II miejsce – gm. Kłomnice www.karczewice.info pow. częstochowski

1 500 zł

III miejsce – gm. Goleszów www.kopernik.netus.pl/godziszow pow. cieszyński

1000zł

Komisja przyznała również wyróżnienia.

W kategorii najpiękniejsza wieś

4000 zł :



Kamyk gm. Kłobuck pow. kłobucki



Ossy gm. Ożarowice pow. tarnogórski



Świniowice gm. Tworóg pow. tarnogórski

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje po 1500 zł każde:


Izba tradycji pożarniczych w strażnicy OSP w Kiełkowicach gm. Ogrodzieniec pow. zawierciański



Grupa kolędnicza „Herody” z Sygontki gm. Przyrów pow. częstochowski

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi 1 500 zł :
- Mini tężnia solankowa w Drogomyślu gm. Strumień pow. cieszyński

