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Szanowny Panie Burmistrzu  
 
 
Stowarzyszenie “Otwarta Dłoń”prosi o oddanie swojego głosu na projekt  
“Jak Kargul z Pawlakiem” w ramach programu „Decydujesz pomagamy” organizowanego           
przez Tesco Polska. Jako jedyna organizacja z gminy Chociwel i Powiatu Stargardzkiego            
zakwalifikowaliśmy  się do II etapu- etapu głosowania.  
 
Jaki jest cel projektu “Jak Kargul z Pawlakiem”- dzień pieczonego kurczaka? 
Projekt jest próbą połączenia ze sobą wszystkich grup społecznych zamieszkujących          
Karkowo. Na przestrzeni lat mieszkańcy miejscowości stopniowo oddalali się od siebie,           
zanikły więzi społeczne, nastąpiła polaryzacja środowiska lokalnego. Struktura społeczna         
naszej miejscowości jest zróżnicowana. Mamy wiele osób starszych, dawnych pracowników          
Państwowych Gospodarstw Rolnych, którzy po likwidacji 
PGR stracili radość i cel życia. Wielu z Nas boryka się z typowymi problemami społeczności               
wiejskiej. Jesteśmy daleko od głównych centrów kultury i rozrywki, przez co nie czerpiemy z              
możliwości jakie daje Nam świat. Mieszkańcy nie mają alternatywy dla spędzania czasu            
wolnego, gmina nie oferuje Nam dodatkowych możliwości rozwoju po pracy. Mieszkańcy           
pozamykali się w domach, starsi dlatego ze nie widzą dla siebie miejsca na zewnątrz, a               
młodsi znudzeni chodzeniem po wsi bez celu zaginęli w wirtualnej rzeczywistości.           
Dodatkowo Nasza społeczność została skłócona przez wieloletnie niedomówienia i osobiste          
niesnacki. Projekt ma na celu ponownie włączenie wszystkich grup społecznych w życie            
Naszej Wsi. Chcemy by mieszkańcy tworzyli ponownie społeczność lokalną, grupę, której           
celem będzie dobro Nas wszystkich. Działania projektu to min. mecz piłkarski 5 drużyn o              
“Puchar Kurczaka”, konkurs kulinarny, wspólne pieczenie kurczaka, festiwal piosenki         

 
 



dziecięcej a także międzypokoleniowe sadzenie drzew- sadzimy 100 nowych drzew.  
 
Dlaczego ważny jest Państwa głos ?  
Walczymy o zdobycie jednej z nagród w programie “Decydujesz, pomagamy” wysokości           
5000 zł.  
Powyższą nagrodę chcemy przeznaczyć na realizację wyżej wspomnianego projektu, to min.           
nagrody w konkursach, animatorzy, zakup sadzonek drzew oprawa muzyczna oraz wiele           
innych ważnych wydatków których potrzebujemy do realizacji zadania. 
 
Gdzie i kiedy można zagłosować na nasz projekt? 

Głosowanie odbywa się w sklepach Tesco w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 81, (żetony             

można także odbierać w Tesco w Stargardzie przy ul. Piłsudskiego 22) w dniach             

08.03-04.04.2017 r. W tych dniach klienci Tesco za każde dokonane zakupy otrzymują żeton             

uprawniający do głosowania. W sklepie znajdują się specjalna urna do głosowania na dwa             

lokalne projekty. Klienci, wrzucając żeton do odpowiedniej przegródki, decydują o tym, kto            

otrzyma grant w danym regionie. Grant otrzymają te organizacje, które uzyskają największą            

liczbę głosów w każdym z mikroregionów. 

Każdy Klient sieci Tesco w dniach 08.03-04.04.2017 r. otrzyma od kasjera podczas każdych             

zakupów (bez względu na ich kwotę) jeden żeton uprawniający do głosowania (w myśl             

zasady jeden paragon = jeden żeton). W tym czasie można głosować kilkakrotnie, zawsze po              

dokonaniu zakupów w sklepie Tesco. Prosimy pytać o żetony- nie każdy kasjer mówi o akcji.  

Jeszcze raz prosimy o Wasz głos i udostępnienie plakatu zachęcających mieszkańców do 

głosowania !!!! 

 

z wyrazami szacunku  

Prezes Zarządu Stowarzyszenia  

Paweł Datkiewicz 
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