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Gmina Strumień jest laureatem konkursu Przyjazna wieś. Zarząd Województwa Śląskiego
ogłosił wyniki regionalnego etapu konkursu. Gmina Strumień zajęła trzecie miejsce i jest
jedyną nagrodzoną gminą z powiatu cieszyńskiego.

Budowa sieci infokiosków oraz telecentrów zlokalizowanych w świetlicach środowiskowych w Gminie Strumień,
została doceniona, tym samym gmina zdobyła trzecie miejsce w konkursie "Przyjazna wieś". Wyniki regionalnego
etapu konkursu ogłosił Zarząd Województwa Śląskiego. Pod uwagę były brane projekty zrealizowane na terenach
wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
W każdej z wsi tej gminy można korzystać z oferty świetlicy środowiskowej, otwartej codziennie od poniedziałku do
piątku. Tu można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, ale również korzystać infokiosków i telecentrów – to
zostało docenione w konkursie "Przyjazna Wieś".
To nie debiut Strumienia w tym konkursie. Rok temu doceniono Strumień za stworzenie centrum kulturalnorekreacyjnego. Wtedy gmina otrzymała drugie miejsce w głównej kategorii konkursu.
Konkurs Przyjazna wieś jest realizowany w całej Polsce przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Mogą w nim brać
udział najlepsze projekty w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej zrealizowane na
obszarach wiejskich, współﬁnansowane z Funduszy Europejskich od roku 2004. Zwycięzcy konkursu poza
nagrodami w postaci sprzętu sportowego będą walczyć o laury na szczeblu krajowym.
WYNIKI KONKURSU:
Kategoria infrastruktura techniczna:
I miejsce
Tytuł projektu: Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego – Tropikalna Wyspa etap I w Marklowicach.
Gmina Marklowice
II miejsce
Tytuł projektu: Stworzenie centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna.
Gmina Lyski
III miejsce
Tytuł projektu: Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Strumień.
Gmina Strumień
Wyróżnienie
Tytuł projektu: Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Wyrach.
Gmina Wyry
Kategoria infrastruktura społeczna:

I miejsca
Tytuł projektu: Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w Olsztynie.
Gmina Olsztyn
II miejsce
Tytuł projektu: Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku Olszynka wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem
stworzenia przestrzeni publiczno – kulturalnej dla mieszkańców Bluszczowa.Gmina Gorzyce
Kategoria infrastruktura ekologiczna:
I miejsce
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Psarach i Babienicy.
Gmina Woźniki
Dla zwycięzców w konkursie „Przyjazna wieś” przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.
Łączna wartości nagród zawiera sie w kwocie do 15 000 zł.
Zgodnie z regulaminem konkursu „Przyjazna Wieś” projekty, które zajęły I miejsca w etapie regionalnym zostały
zgłoszone do etapu ogólnopolskiego konkursu.
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