
 

 Szanowni Państwo,

Mając na uwadze rozwój obszarów wiejskich, chcąc promować gospodarność i przedsiębiorczość 
wśród sołtysów i sołectw organizujemy konkurs „O Wawrzyn - najbardziej aktywne i bezpieczne 
sołectwo z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” pod Honorowym Patronatem Stanisława Kalemby 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Pragniemy przedstawić pozytywne społeczne inicjatywy, zaktywizować i zintegrować lokalne środo-
wiska wokół lokalnych liderów, których wyłonimy w drodze konkursu. Będą to najbardziej aktywni 
sołtysi i Rady Sołeckie.

Konkurs jest organizowany z inicjatywy Jarosława Kalinowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, 
Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP, przy współudziale Metro Promotion Sp. z o.o. Celem 
konkursu jest wspieranie i promowanie aktywnych sołtysów, szczególnie zaangażowanych w pracę dla 
lokalnych społeczności oraz prezentacja dobrze zorganizowanych i bezpiecznie funkcjonujących 
sołectw. Swym zasięgiem obejmuje powiaty garwoliński, łosicki, miński, makowski, ostrołęcki, 
ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski.  Konkurs zorganizowany jest w dwóch kate-
goriach: „Wawrzyn dla najaktywniejszego sołtysa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” oraz 
„Wawrzyn dla najbardziej aktywnego i bezpiecznego sołectwa z subregionu siedlecko-ostrołęc-
kiego”. W zakresie konkursu przewidziano 2 nagrody główne oraz 4 wyróżnienia. Przewidziano 
również dodatkowe nagrody jeśli w trakcie trwania konkursu przystąpią kolejni partnerzy, sponsorzy 
czy patroni.  Nagrodami są wycieczki do Parlamentu Europejskiego, nagrody pieniężne, nagrody 
rzeczowe.  

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić czytelnie formularz i przesłać lub dostarczyć osobiście 
organizatorowi na adres: Biuro Poselskie Jarosława Kalinowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego,  
Biuro Poselskie Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP, 08-110 Siedlce ul. 3 Maja 28/108 lub 
e-mailem: krzysztof.w.borkowski@gmail.com lub eurobiuro.siedlce@kalinowski.pl, tel. fax 25 644 34 13. 
Oceną konkursu objęta jest działalność sołectw w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 
roku. Zgłoszenia przyjmowane są od 20 stycznia do 20 lutego 2014 r. Natomiast  do 15 marca 
Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest  rów-
nież w Biurze Poselskim (adres wyżej) i na stronach internetowych www.kborkowski.pl  www.kalinowski.pl  
www.tygodniksiedlecki.com  www.podlasie24.pl  www.kurierostrolecki.pl  www.radiooko.pl 

Partnerzy konkursu: PZU S.A. oraz Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe
Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Patroni medialni: Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki, Radio Oko, Kurier Ostrołęcki
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