
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

ogłasza konkurs  

„Jaki mój dom – taka moja gmina” 
 

 

Piękne wsie to powód do dumy 

Wiele osób bardzo dba o swoje posiadłości, a efekty ich pracy stają 

się powodem do dumy. Nie bez znaczenia jest, że cieszą one oczy 

nie tylko właścicieli i najbliższych sąsiadów, ale także osób 

przechodzących lub przejeżdżających przez dane miejscowości. 

Dzięki takim osobom gmina Międzylesie nabiera uroku!  

 

Trwa nabór zgłoszeń 

Czasu na zgłoszenie się do konkursu nie ma wiele, bo zgłoszenia 

należy złożyć do 30 czerwca 2021 r. Podczas wizji terenowej 

zaplanowanej na okres wakacyjny lipiec – sierpień 2021 r. 

przedstawiciele gminnej komisji konkursowej oceniać będą 

estetykę, wykorzystanie elementów proekologicznych 

wpływających na poprawę środowiska, warunki higieniczno-sanitarne 

itp.  

 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych miasta i gminy Międzylesie, uczynienia ją piękną, 

zadbaną i uporządkowaną, z funkcjonalną, otoczoną zielenią architekturą, w której praca staje się łatwiejsza, 

a życie i odpoczynek przyjemne i zdrowe. W swoich założeniach, konkurs jest zachętą o dbanie o poprawę 

estetyki zabudowy oraz warunków przyrodniczych wokół niej. Dodatkowo konkurs ma na celu zaangażowanie 

mieszkańców, zarówno tych młodszych jak i starszych z terenu Gminy Międzylesie do aktywnego udziału  

w przedsięwzięciach na rzecz ochrony i dbałości o środowisko naturalne poprzez wykorzystanie elementów 

proekologicznych.  

 

Podstawowe informacje 

• konkurs jest organizowany na poziomie gminnym i przeprowadzony  

w kategorii: 

a) najpiękniejsza posesja (3 posesje z każdej miejscowości – po 

uprzednim uzgodnieniu uczestnictwa z sołtysem) 

b) cudze chwalicie, swego nie znacie – konkurs fotograficzny 

dla uczniów kl. 1-8 z terenu gminy Międzylesie  

c) czyste i zadbane sołectwo (dla sołectw z terenu gminy 

Międzylesie) 

d) certyfikowana miejscowość aktywna 

• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do  

30 czerwca 2021 r. karty zgłoszeniowej  

• rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi 

podczas Dożynek Gminnych 2021 r., które odbędą się w Nowej Wsi 

w dniu 29 sierpnia 2021 r.   

• szczegółowe informacje, w tym regulamin  oraz karty zgłoszeniowe 

dostępne są na stronie internetowej www.miedzylesie.pl, u sołtysa danej 

miejscowości, u dyrektorów Szkół oraz w Urzędzie Miasta i Gminy 

Międzylesie, Plac Wolności 1, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki,   

pokój nr 17, informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Majewska tel. 74 8 126 327 wew. 27 

 

 

Międzylesie, dnia 27 maja 2021 r. 

 

http://telemagazyn.pl/plotki/6351,regulamin-konkursu-panorama-z-nagrodami,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=pomorska.pl&utm_campaign=artykul
http://www.miedzylesie.pl/

