MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DRW-III.052.1.4.2018

Opole, dnia 21 września 2018 r.
Pani / Pan
Sołtys / Lider Odnowy Wsi

Szanowni Państwo,
Opolska wieś pięknieje dzięki Państwa zaangażowaniu i pracy oraz szeregu wartościowych
działań prowadzonych na rzecz społeczności lokalnych. Wspólnie chcielibyśmy podsumować
zrealizowane działania poprawiające jakość życia w sołectwach, Państwa udział w licznych
konkursach i warsztatach oraz znaczący wkład w ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
Z wielką przyjemnością pragnę zaprosić Pana/ Panią wraz z liderem odnowy wsi na
spotkania:
- w dniu 04 października 2018 r. o godz. 15.30 w Zajeździe „Jowisz” w Turawie przy ul. Harcerskiej 2,
dla mieszkańców z terenu powiatu opolskiego,
- w dniu 11 października 2018 r. o godz. 16.30 w „Pałacu Pawłowice”, Pawłowice 58, Gorzów Śląski,
dla mieszkańców z terenu powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego,
- w dniu 12 października 2018 r. o godz. 15.30 w „Dworze Biskupim” w Nysie, ul. Aleja Lompy 3, Nysa
(dojazd od ul. Chodowieckiego), dla mieszkańców z powiatów: brzeskiego i nyskiego,
- w dniu 18 października 2018 r. o godz. 15.30 w Hotelu „Solidaris” w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Ludwika
Waryńskiego 5, dla mieszkańców z powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego.
Dla mieszkańców z powiatów: głubczyckiego, krapkowickiego i prudnickiego trwają uzgodnienia
terminu spotkania, o dacie i miejscu spotkania poinformujemy w odrębnej korespondencji.
W trakcie spotkania podsumujemy trzyletni okres wdrażania projektu „Bioróżnorodność
Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Obok prezentacji dokonań, spotkanie będzie
również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, jak też wyznaczenia nowych
kierunków naszego wspólnego działania w kolejnych latach realizacji Programu Odnowy Wsi.
Program spotkania znajduje się w załączeniu. Uprzejmie proszę o potwierdzenie
uczestnictwa w spotkaniu do dnia 5 października br. pod nr tel. 77 44 82 104; 77 44 82 124; 77 44
82 107. Osobami do kontaktu ze strony urzędu marszałkowskiego są: Pan Arkadiusz Głąb (tel. 77 44
82 124, e-mail: a.glab@opolskie.pl) oraz Pan Artur Ślimak (tel. 77 44 82 107, e-mail:
a.slimak@opolskie.pl).
Licząc na Pani / Pana udział w spotkaniu, łączę wyrazy szacunku.

Spotkanie dla przedstawicieli społeczności wiejskich jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. ”Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem
dziedzictwa przyrodniczego”. Realizacja projektu dofinansowana jestze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Osi priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1-Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO
2014-2020.
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