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KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA W
SOŁECTWIE ŻELISŁAWICE W 2018 ROKU”

Rada Sołecka sołectwa Żelisławice pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz zaprasza
miłośników przyrody oraz pasjonatów przydomowych ogrodów do udziału w konkursie „Najpiękniejsza
posesja w sołectwie Żelisławice w 2018 roku”. W konkursie mogą brać udział właściciele/użytkownicy
wieczyści/najemcy/dzierżawcy/ posesji położonych na terenie sołectwa Żelisławice.

Celem konkursu jest poprawa estetyki oraz poziomu sanitarno-higienicznego sołectwa Żelisławice,
zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej
mieszkańców  sołectwa  oraz  pielęgnowanie  i  rozwijanie  tożsamości  lokalnej.  Głównym  założeniem
konkursu jest zmobilizowanie mieszkańców sołectwa Żelisławice do podejmowania prac porządkowych i
remontowych, utrzymania czystości na posesji, stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku, promocja
działań proekologicznych oraz promocja pomysłowości i indywidualnych nowatorskich rozwiązań.

Posesje  do  konkursu  mogą  zgłaszać  sami  właściciele/użytkownicy  wieczyści/najemcy/dzierżawcy
nieruchomości  oraz sołtysi,  radni,  sąsiedzi  za  zgodą właściciela  nieruchomości.  Posesje  do konkursu
należy  zgłaszać  w  terminie  do  30.06.2018  r.  na  druku  Karta  zgłoszenia  udziału  w  konkursie
„Najpiękniejsza posesja w sołectwie Żelisławice w 2018 roku” do sołtysa sołectwa Żelisławice. Do ww.
karty należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie (druk karty zgłoszenia i oświadczenie
można otrzymać u sołtysa sołectwa Żelisławice lub pobrać ze strony internetowej www.siewierz.pl).

Laureaci  pierwszych  trzech  miejsc  konkursu  nagrodzeni  zostaną  nagrodami  rzeczowymi
ufundowanymi  przez  Radę  Sołecką  sołectwa  Żelisławice.

Regulamin  konkursu  jest  dostępny  u  sołtysa  sołectwa  Żelisławice  oraz  na  stronie  internetowej
www.siewierz.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.
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