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II EDYCJA KONKURSU NA "NAJPIĘKNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE SIEWIERZ".

II edycja konkursu na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Siewierz”.

    Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz ogłasza II edycję konkursu na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Siewierz”. Do udziału w konkursie
zapraszamy wszystkich właścicieli oraz użytkowników posesji położonych na terenie Gminy Siewierz. Głównym celem konkursu jest poprawa
estetyki i ogólnego wyglądu Gminy oraz promocja działań proekologicznych.
   Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do Urzędu Miasta i  Gminy Siewierz w terminie do 20 lipca 2009 r. formularza zgłoszeniowego
dostępnego w Gminnym Centrum Informacji lub na stronie internetowej www.siewierz.pl.
    Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dokona w terminie od 18.06.2009 r. do 18.08.2009 r. przeglądu posesji, podczas
której oceniane będą następujące kryteria: stan techniczny i estetyka budynków, zagospodarowanie posesji, ład i porządek, pomysłowość
rozwiązań, elementy warte naśladowania, elementy małej architektury, sposób magazynowania odpadów i prowadzenia selektywnej zbiórki,
kącik wypoczynkowy, miejsce zabaw dla dzieci, utrzymanie zieleni.
    Laureaci pierwszych trzech miejsc uhonorowani zostaną nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Ponadto zdjęcia
nagrodzonych posesji będą opublikowane w Kurierze Siewierskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. W konkursie nie
może brać udziału zwycięzca z 2008 roku.
   Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.siewierz.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Siewierz oraz w pokoju 24, II piętro lub telefonicznie 64-99-443, 64-99-444.
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