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Lider na półmetku - Statuetki dla Zamęcina i Piekarni Łukszo
12.11.2013.

CHOSZCZNO &ndash; PEŁCZYCE W ubiegły piątek (8 listopada) w Pełczycach odbyła się konferencja
podsumowująca półmetek Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 &ndash; 2013 na obszarze Lidera
Pojezierza. &ndash; Przygoda z Liderem przyniosła i myślę, że jeszcze będzie przynosić same pozytywne
akcenty &ndash; mówi BOŻENA WIERUCKA, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich z Zamęcina. Właśnie ona
oraz ANDRZEJ ŁUKSZO z córką ANETĄ CHMURĄ podczas tej uroczystości odebrali statuetki Lidera
Pojezierza Myśliborskiego.

Głównym celem piątkowej konferencji było podsumowanie działalności
Lokalnej Grupy Działania &bdquo;Lider Pojezierza&rdquo; w latach 2009 &ndash; 2013 jak i
też przedstawienie założeń nowego okresu programowania na lata 2014 &ndash;
2020. Zarówno w trakcie prezentacji jak i też w kuluarach wielokrotnie
podkreślano zarówno choszczeńskie projekty, a także ludzi, którzy za
nimi stali lub stoją. Przypomniano też historię powstawania LGD oraz
&bdquo;dobre praktyki&rdquo;, które dziś funkcjonują m.in. na terenie naszej gminy. ADAM
ANDRIASZKIEWICZ,
prezes Lidera Pojezierza bardzo ceni sobie współpracę ze wszystkimi
gminami. &ndash; Zależy nam na tym, by te trendy zostały utrzymane i głęboko
wierzę w to, że efekty programowania na lata 2014 &ndash; 2020 przyniosą nam
jeszcze wiele powodów do wspólnej satysfakcji &ndash; mówił. Już dziś zaprasza
wszystkich mieszkańców regionu na przyszłoroczne Targi Inicjatyw
Lokalnych i Awangardowych, które w czerwcu odbędą się w Choszcznie, a
także do korzystania ze środków, którymi dysponuje kierowane przez niego
stowarzyszenie. Na konferencji obecne były BOŻENA WIERUCKA i MIROSŁAWA KASPARZAK
z Koła Gospodyń Wiejskich w Zamęcinie. Obydwie panie z wielką
satysfakcją opowiadały o tym jak ich wieś na stałe związała się z
przedsięwzięciami realizowanymi przez Lidera Pojezierza. Tu wspomniały
m.in. targi (TILiA) z 2011 roku kiedy to zdobyły główną nagrodę za
najlepsze stoisko. &ndash; Potem to już ruszyła lawina. Trzeba by było kilka
godzin opowiadać o kolejnych pomysłach, już nie koniecznie realizowanych
z Liderem, ale dającym naszej wsi jakiś nowy wizerunek, nowego ducha,
chęć do społecznego działania. Choć są tacy co nas krytykują, to jednak
nasza wieś ożyła &ndash; opowiadała pani Bożena.

Powody do satysfakcji miał
też ANDRZEJ ŁUKSZO, który razem z córką ANETĄ CHMURĄ również
odebrali statuetkę Lidera Pojezierza Myśliborskiego. Przypomnijmy, że
prowadzona przez nich Piekarnia - Cukiernia &bdquo;Mariola i Andrzej&rdquo; Łukszo z
Choszczna za makową struclę otrzymała logo &bdquo;Dziedzictwo Kulinarne
Pomorza Zachodniego&rdquo;. To m.in. oznacza, że ten produkt jest najwyższej
jakości i został przygotowany na podstawie tradycyjnych regionalnych
receptur oraz z surowców pozyskanych na naszym terenie.
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