ODNOWA WSI
Program „Poprawa estetyki i warunków życia” realizowany przez mieszkańców gminy
Nowosolna wkroczył w fazę pisania Planów Odnowy Wsi.
Przygotowują je członkowie Lokalnych Grup Działania wybrani na zebraniach
sołeckich odbytych w miesiącu lutym i marcu.
W tym czasie odbyło się 12 zebrań członków Rad Sołeckich i 13 zebrań mieszkańców
sołectw gminy Nowosolna.
W dniu 17 marca zakończono zebrania wiejskie zebraniem mieszkańców sołectwa
Borchówka na które przybył specjalny gość – Sołtys wsi Biesowo z województwa warmińsko
– mazurskiego z żoną.
Uczestniczący w zebraniu sołtysi mogli dowiedzieć się od Pana Janusza
Radziszewskiego jak on rozpoczynał prace nad poprawą estetyki swojego sołectwa.
W zebraniu uczestniczył także członek Zarządu Sejmiku Województwa Łódzkiego
Pan Stanisław Olas.
30 marca odbyło się zebranie z członkami Lokalnych Grup Działania w którym
uczestniczyło ponad 120 osób, w tym nauczyciele i pracownicy Urzędu Gminy.
Przyjęto harmonogram pracy nad przygotowaniem Planów Odnowy Wsi i zadań do
realizacji w najbliższym czasie.
Wnioski zadań będą złożone Radzie Gminy do zatwierdzenia. Uchwała Rady
umożliwi Urzędowi Gminy wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie finansowe
funduszy gminnych środkami finansowymi z Unii Europejskiej.
W Urzędzie pracuje stażysta – koordynator, który odpowiada za pomoc Lokalnym
Grupom Działania w napisaniu wniosków.
Odbyły się zebrania rejonowe na których członkowie LGD pobrali niezbędne do pracy
materiały i zapoznali się z Programem Odnowy Wsi, który zaprezentowali pracownicy
Urzędu Marszałkowskiego.
Sądzę, że jeżeli aktywność mieszkańców naszej gminy będzie się utrzymywała
i wspierała członków LGD, to teren naszej gminy będzie wyglądał ładniej a mieszkańcy
dostosowując się do proponowanych rozwiązań, poprawią warunki życia na wsi.
Planowane jest wyjazdowe szkolenie do działającej Grupy Partnerskiej „Zielone
Bieszczady”. Propozycja wyjazdu skierowana jest do członków Lokalnych Grup Działania
i wszystkich chętnych, którzy chcą się aktywnie włączyć w partnerskie działanie, w tym
przedsiębiorcy i instytucje z naszego i spoza naszego terenu.
Zapisy przyjmuje gminny koordynator Programu Odnowy Wsi Pan Rafał Justyński
w Gminnym Centrum Informacji Urzędu gminy. Proponowany termin wyjazdu 2-5 VI 2005 r.
Wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się do rozpoczęcia programu,
w tym nauczycielom i pracownikom Urzędu Gminy serdecznie dziękuję.
Bezpośrednie podziękowania skieruję na Majówce Samorządowej w ostatnią niedzielę
maja na którą już serdecznie zapraszam.
W tym roku będziemy obchodzić 15-lecie pierwszych wolnych wyborów
samorządowych w III Rzeczpospolitej. Ze względu na jubileusz tegoroczna Majówka będzie
miała charakter wojewódzki.
Tomasz Bystroński

Rozmowa sołtysa sołectwa Biesowo
woj. warmińsko-mazurskie Pana Janusza
Radziszewskiego
z Paniami – sołtysami sołectw Lipiny
i Teolin w gminie Nowosolna

We wsi Biesowo w woj. warmińsko-mazurskim teren prywatny wydzierżawiony
i uporządkowany przez Radę Sołecką.

Jednym z zadań Lokalnych Grup Działania może być uporządkowanie takich terenów.

W naszej gminie też są piękne miejsca.

