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WNIOSEK 

Podwórko Nivea w Józefosławiu – dodatkowe wsparcie akcji głosowania na plac zabaw w 

ostatnich dniach 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

Józefosław „walczy” od 2 miesięcy w konkursie Podwórko Nivea o plac zabawa dla dzieci. 

Mimo ogromnej mobilizacji grupy mieszkańców niestety wciąż spadamy, obecnie jesteśmy 

na 9 miejscu (wygrywa 20 lokalizacji). 

Z doświadczenia z poprzedniego etapu konkursu wiemy, że decydujące są ostatnie dni 

głosowania (wówczas w ciągu kilku godzin spadliśmy z 12. na 21. miejsce). 

Zostało nam 11 dni, uważamy, ze kluczowe są jeszcze większa popularyzacja akcji, 

głosowania w weekendy (wówczas wielu naszych mieszkańców wyjeżdża i tracimy wiele 

głosów indywidualnych) oraz pełne zaangażowanie szkoły.  

W związku z tym zwracamy się z uprzejma prośbą o: 

- druk dodatkowych 1000 szt ulotek, które społecznie rozniesiemy 

- umożliwienie otwarcia w weekend 22-23 maja oraz 30-31 maja biblioteki w Józefosławiu, 

gdzie są 2 publiczne komputery, z których można oddać nieograniczona ilość głosów 

- napisanie pisma do Dyrekcji naszej szkoły o maksymalne zaangażowanie szkoły w 

głosowanie, z prośbą o: 

 zmobilizowanie nauczycieli np. informatyki do wspólnego głosowania na lekcjach 

 zorganizowanie dedykowanych konkursowi lekcji plastyki, na których dzieci mogłyby 

samodzielnie wykonywać prace plastyczne (plakaty), które potem zawisną w szkole 



 inne aktywności, które będą popularyzować konkurs i przypominać o codziennym 

głosowaniu 

 i być może najważniejsze: umożliwienie w weekend 30-31 maja (ostatni weekend 

konkursu) całodziennego głosowania (do późna) z pracowni komputerowej szkoły – 

oraz mobilizację przez szkołę uczniów do ciągłego głosowania w tych dniach 

 

Bardzo prosimy o wsparcie w tym zakresie - mamy nadzieję, że te działania pozwolą nam 

wygrać w konkursie! 

My ze swej strony deklarujemy ciągłą mobilizację w ramach naszych możliwości. 
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