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8 września 10-lecie swojego istnienia obchodziła Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
"Solna Dolina". Stowarzyszenie „Solna Dolina” zostało powołane do życia 3 lipca 2007r. a
wpisane do KRS z dniem 12 września 2007 r. Od tego czasu aktywnie działa na terenie sześciu
gmin powiatu kolskiego: Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz- czyli na
obszarze najbardziej wysuniętego na wschód krańca Wielkopolski. Organizacja realizuje swoje
cele statutowe na styku aż czterech województw: wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i
kujawsko- pomorskiego. Solna Dolina służy kompleksowemu rozwojowi obszaru centralnej
Polski, stanowiąc jednocześnie inspirację do podejmowania nowych inicjatyw. Jubileusz "Solnej
Doliny" zgromadził wielu znamienitych gości, wśród nich posła na Sejm RP- pana Leszka
Galembę, zastępcę dyrektora Departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego- pana Roberta Mikołajczaka, sekretarza Starostwa Powiatowego w Kole - pana
Andrzeja Tomczyka, wszystkich burmistrzów i wójtów gmin członkowskich oraz prezesów i
dyrektorów różnych Instytucji i Organizacji, w tym m.im.: pana Grzegorza Fijałkowskiego -
prezesa KHBC sp.zo.o. w Straszkowie, pana Ireneusza Niewiarowskiego - prezesa Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów oraz reprezentantów kilku innych Lokalnych Grup Działania:
"Solidarni w Partnerstwie", "Wielkopolska Wschodnia", "Między Ludźmi i Jeziorami",
"Turkowska Unia Rozwoju T.U.R." oraz "KOLD". Na początku spotkania Prezes Stowarzyszenia
przedstawiła historię Organizacji oraz jej osiągnięcia. Następnie wszystkim członkom
założycielom oraz osobom wchodzącym w ciągu 10 lat działalności "Solnej Doliny" w skład jej
organów wręczono pamiątkowe statuetki "Jaskółki Solnej Doliny". Statuetki otrzymali także
pracownicy Stowarzyszenia oraz inne osoby wspierające inicjatywy "Solnej". Pamiątkowe
dyplomy otrzymały organizacje i osoby uczestniczące w działaniach Stowarzyszenia. Po
wręczeniach nastał czas składania gratulacji i życzeń. Uroczystość uświetnił ogromny tort z logo
"Solnej Doliny".
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