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2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga narodowa jest tak dla nas
ważna gdyż jest symbolem naszej tożsamości narodowej. Nasze barwy narodowe- biel i
czerwień- stanowią nie tylko oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale nade
wszystko są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego. Z tej okazji, by uczcić
Święto Flagi, w dniu 2 maja br. odbyła się- przygotowywana już od kilku miesięcy z inicjatywy
pana Włodzimierza Kowalczyka- impreza pod nazwą Majowa Sztafeta Flagi. Sztafeta została
zorganizowana w ramach większej inicjatywy na rok 2013 o nazwie Grand Prix dla zdrowia. W
sztafecie wzięło udział 115 uczestników a łącząc część sportową i promocyjną Święta Flagi z
częścią kulturalną i rozrywkową impreza przyczyniała się do rozwoju naszego regionu. Podjęte
działania upowszechniały sport i dziedzictwo kulturowe oraz promowały dorobek mieszkańców,
podkreślając przy tym rolę rodziny i tradycji, w widoczny sposób umacniając nasze więzi
wspólnotowe.

  

Patronatem honorowym imprezę objęli: Senator RP Ireneusz Niewiarowski, Burmistrz Kłodawy-
Robert Olejniczak, Burmistrz Przedcza – Witold Siwiński oraz Wójt Chodowa- Henryk Tomczak.
Patronatem medialnym imprezę objęli: „Przegląd Kolski” oraz TV Konin.
 Współorganizatorzy Sztafety: Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina”, Uniwersytet III Wieku w
Kłodawie, Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A., Klub Sportowy „Górnik” Kłodawa, Klub Sportowy
”Baszta” Przedecz, Kłodawski Klub SOLNI CYKLIŚCI, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w
Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Przedczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Chodowie, Straż Miejska
w Kłodawie, Stowarzyszenie Turystyki Wodnej i Rekreacji „PRZYSTAŃ” w Kole, Szkoła
Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wólce Czepowej. Trzeba dodać, że
impreza w takim wymiarze udała się dzięki wsparciu wielu sponsorów, wśród których należy
wymienić między innymi: PKO BP SA, Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A., KHBC w Straszkowie,
GRUDZIŃSKI, BOVINAS oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z ogromnym wsparciem
merytorycznym i rzeczowym.

  

 Każdy z organizatorów, uczestników i przedstawicieli sponsorów, dzięki niesłabnącej energii,
wiary w sens pracy dla drugiego człowieka oraz niezwykłej umiejętności łączenia wiedzy i
doświadczenia ze społeczną aktywnością bawił się podczas Sztafety doskonale- czy to
uczestnicząc w etapie Nordic Walking, czy rowerowym, czy biegowym czy na końcu pływając
kajakiem. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz dyplomy. Wyróżniające się drużyny-
np. najstarszą, najmłodszą, najbardziej rodzinną czy najaktywniejsze rodzeństwo nagrodzono
pamiątkowymi pucharami. I choć słoneczko ani na chwilę nie wyjrzało zza chmur, to trzeba
przyznać, że- ku radości organizatorów i uczestników- w trakcie Sztafety nie spadła nawet
jedna kropla deszczu.
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 Takie działania jak Majowa Sztafeta Flagi 2013 w sposób kreatywny przyczyniają się do
budowania kapitału społecznego, pomnażają zainwestowane w społeczne przedsięwzięcia
środki, a także tworzą atmosferę zaangażowania w życie lokalnej społeczności. Wszystkim
osobom i instytucjom bardzo serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.

  

Magdalena Bawej
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