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Jest na niezmiernie miło poinformować, że nasza koleżanka

Elżbieta Danuta Chochoł – Downar jest kandydatem do Rady Miasta i Gminy Tolkmicko

Oto co pisze o sobie:

– wykształcenie średnie – techniczne, od 24 lat mieszkam w Łęczu i w czasach gdy wszyscy
wyjeżdżali ze wsi do miasta, Ja z rodziną obrałam kurs w drugą stronę. Mężatka, troje dzieci w
tym dwoje pełnoletnich. Przez 10 lat prowadziłam Punkt Skupu Mleka w Łęczu , a obecnie od
2003 roku prowadzę Świetlicę Wiejską dla dzieci i otwartą dla działań dorosłych. Sprawy Łęcza
i ich mieszkańców są mi bliskie, dlatego działam w Stowarzyszeniu „Łęcze – wieś z
perspektywą” i chciała bym aby Nasza wieś stawała się coraz piękniejsza, czystsza i zadbana,
by różnice miedzy nami i miastem zacierały się, a wieś miała coś ciekawego do zaoferowania
swoim mieszkańcom I nie tylko. Dlatego uważam, że należy :

- wykorzystać nasze walory turystyczne wynikające z położenia w Parku Krajobrazowym
(punkty widokowe, jary, piękne lasy),

- reaktywować zapomniane miejsca typu grodzisko, czy „święte miejsce”,

- pisać projekty które pozwolą pozyskać środki na organizację dla dzieci i młodzieży zajęć
pozalekcyjnych, sportowych i edukacyjnych, by zapełnić czas wolny z pożytkiem,
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- dokończyć zagospodarowanie placu zajezdni i wybudować wiatę turystyczną.

- współpraca Szkoły Podstawowej, Rady Sołeckiej , OSP i Stowarzyszenia powinna zmierzać w
jednym kierunku – dobro Łęcza i jego mieszkańców.

- organizować stałe imprezy sportowe, kulturalne i festyny dla mieszkańców i gości by mogli się
wspólnie bawić, integrować i poznawać,

- współpracować z Urzędem Gminy w Tolkmicku tak, aby nie zapominano o nas i naszych
potrzebach podczas podejmowania kluczowych decyzji i informować o tym mieszkańców,

- zachęcać wszystkich mieszkańców do pracy na rzecz naszej miejscowości.

Zagłosujmy na Elę, wybierzmy osobę godną zaufania.

Zarząd Stowarzyszenia Łęcze-wieś z perspektywą

2/2

