
                                           

Znamy najlepsze polskie gminy!

Międzyzdroje, Ożarowice i Zabrze – to laureaci XXVI edycji Konkursu „Teraz Polska”

w kategorii Gminy. Kapituła przyznała także wyróżnienie gminie Przywidz. Zadaniem

Konkursu  „Teraz  Polska”  jest  wyłonienie  najlepszych  pod  względem  gospodarności

oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy w Polsce.

Konkurs  „Teraz  Polska”  ma  charakter  niekomercyjny.  Rokrocznie  wyłania  on  najlepsze

produkty,  usługi,  przedsięwzięcia  innowacyjne  i  gminy.  W  tegorocznej  XXVI  edycji

Konkursu Kapituła nagrodziła Godłem „Teraz Polska” 15 produktów, 8 usług, 2 innowacje

oraz 3 gminy. 

- Nagroda nie ma charakteru masowego. W tym roku została przyznana jedynie 3 gminom. W

ten  sposób  wyróżniamy  wyłącznie  najlepszych  –  tłumaczy Michał  Lipiński,  dyrektor

Konkursu  „Teraz  Polska”. –  Tegoroczni  laureaci  Konkursu  są  potwierdzeniem,  że

odpowiednie  zarządzanie  i  przyjęcie  właściwej  strategii  rozwoju  skutkuje  stworzeniem

dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz życia mieszkańców – podsumowuje. 

Samorządy  ubiegające  się  o  Godło  „Teraz  Polska”  poddawane  są  wielostopniowej

weryfikacji.  Oceniane są przez pryzmat wszystkich zadań, które powinny być realizowane

przez  gminy.  Analizie  podlegają  zarówno  zagadnienia  związane  z  polityką  inwestycyjną,

dostępnością do infrastruktury technicznej i sposobami realizacji polityki społecznej.

-  Z  doświadczeń  wypracowanych  od  momentu  wyłonienia  pierwszych  gmin  –  Laureatów

Konkursu, które miało miejsce w maju 2007 roku, wynika, że Godło „Teraz Polska” stało się

świadectwem  potwierdzającym  nowoczesność  i  walory  jednostek  samorządu  lokalnego,  a

także stanowi oryginalne narzędzie budujące markę oraz prestiż gmin. Nagroda ta promuje

gminę,  podkreślając  jej  wszechstronną  atrakcyjność.  Godło  „Teraz  Polska”  pełni  rolę
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magnesu przyciągającego do wyróżnionej nim gminy nowe inwestycje i mieszkańców - mówi

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

- Przystępując do Konkursu „Teraz Polska” chcieliśmy umocnić markę Międzyzdrojów jako

gminy wiarygodnej dla inwestorów, przyjaznej dla mieszkańców, nowoczesnej i  atrakcyjnej

dla  turystów  z  Polski  i  z  zagranicy.  Udało  się!  Przyznanie  przez  gremium  ekspertów  i

Kapitułę  Konkursu Godła „Teraz Polska“  to uznanie i prestiż, którymi możemy się szczycić.

Czujemy  się  niezwykle  dumni,  że  znaleźliśmy  się  w  szacownym  gronie  laureatów –

podsumowuje Leszek Tomasz Dorosz, burmistrz Międzyzdrojów.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali „Teraz Polska” 30 maja br. w Teatrze

Wielkim-Operze Narodowej.
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