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Głosowanie czas zacząć....

  

  

Po raz kolejny „Wydawnictwo – Przegląd Koniński” zorganizowało

  

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego.

  

  

KANDYDATEM Z GMINY KŁODAWA JEST SOŁTYS KRZYKOS

  

WOJCIECH KOŁACKI

  

  

W dniu 21 maja rozpoczęto głosowanie: SMS-owe oraz na specjalnych kuponach
wydrukowanych w „PK”. Prosimy wszystkich mieszkańców o oddawanie głosów na naszego
kandydata.

  

  

Krótkie uzasadnienie wyboru w Gminie Kłodawa właśnie tego kandydata:
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Współpracuje z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami z terenu sołectwa

  

Wojciech Kołacki pełni funkcję sołtysa od 2001 roku. Dzięki jego charyzmie sołectwo od 2001
roku zaczęło działać na rzecz kultywowania tradycji i lokalnej tożsamości a dzięki możliwościom
stworzonym przez Fundusz Sołecki, od 2009 roku został wybrany przez mieszkańców Krzykos
jako Lider Grupy Odnowy Miejscowości oraz współautor Planu Odnowy Miejscowości Krzykosy.
Swoją postawą daje przykład że liderem nie jest się na papierze. Dzięki jego działaniom bardzo
dobrze układa się współpraca nie tylko pomiędzy mieszkańcami, ale także współpraca sołectwa
z radnymi Gminy Kłodawa, radnymi powiatu kolskiego, z Burmistrzem i pracownikami Urzędu
Miasta i Gminy w Kłodawie, mediami i sponsorami.

  

Wpływa na integrację społeczności lokalnej

  

Realizacja przez sołectwo wielu projektów, zakładających między innymi kapitalny remont i
przebudowę świetlicy wiejskiej, utworzenie Lipowego Gościńca jako specyficznego wiejskiego
ośrodka kultury, rekreacji i sportu, utworzenie Ekomuzeum w podziemnej zabytkowej piwnicy
oraz organizacja wielu imprez integracyjnych, w tym Lipowej Biesiady zakładały właśnie
integrację mieszkańców, nie tylko sołectwa ale i okolicznych miejscowości.

  

  

Prosimy wszystkich mieszkańców z Gminy Kłodawa o oddawanie głosów na naszego sołtysa. 

  

  

Wyślij SMS pod numer 71601 o treści : pk.soltys.13

  

lub wytnij kupon z Przeglądu Kolskiego i wyślij wypełniony na adres Redakcji „PK”
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(koszt SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej)
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