Работна среща на РК - Панагюрище с ръководствоно на общината

Само ден след откриването на чешмата пред Минералната баня в
града ни, на 6 октомври 2008 г., се проведе работна среща на РК –
Панагюрище с ръководството на Общината.

В нея взеха участие г-н Гергинеков – Кмет, г-н Калбуров – Председател на
Общинския съвет. Срещата уважиха и лидерите на политическите сили
представени в местния парламент – Станимир Велчев, Ненко Костурков и
Христо Костурков.
Президентът на РК – Панагюрище д-р инж. Лъчезар Цоцорков
запозна общинското ръководство с приоритети за работа през
ротарианската година (01.07.08 – 30.06.09 г.). Той същевременно представи
на гостите и копия от плана на клуба. Д-р инж. Л. Цоцорков изрази
надежда, че след като се запознаят с него, „ще установим едно добро
сътрудничество в интерес и за благото на жителите на общината”. Това
напълно е в духа на мотото, под което преминава дейността на всички
ротарианци, обявено от Президента на Ротари интернешънъл за 2008/09 г.
– „Нека превърнем мечтите си в реалност”!
Панагюрските ротарианци изразяват задоволството си от всеки
успешно решен за общината проблем и за всичко сътвореното от кметския
екип, което създава по-добри условия за живот на населението и по-добри
условия за бизнес в общината.
Ротари клубът изложи пред представителите на изпълнителната и
законодателната общинска власт някои въпроси, които счита за важни за

бъдещето на община Панагюрище (относно инфраструктурата; по някои
градоустройствени проблеми и други) като очаква, че те внимателно ще
бъдат разгледани от общинското ръководство и решени по най-добрия
начин и възможно най-скоро. За решаването им местната власт може
напълно да разчита на всестранната подкрепа от страна на Ротари. РК –
Панагюрище очаква това и от другите неправителствени организации,
както и от жителите на общината.
Кметът на Общината – г-н Г. Гергинеков, Председателят на ОС – г-н
Ф. Калбуров и останалите представителите на местната власт изразиха
своето задоволство и интерес от работната среща, която дава реална
възможност, всички ние да решаваме проблемите, стоящи пред нас
панагюрци.
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