WIZYTA PRZEDSTAWICIELI LGD Z RUMUNII
Stowarzyszenie „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Stowarzyszenie
”Lider Pojezierza” gościli przedstawicieli dwóch Lokalnych Grup
Działania z Rumunii tj. Asociatia GAL Tara Gugulanior i Asociatia GAL
Bazinul Dornelor. W dniu 21 sierpnia 2019 r. grupy te przebywały na
obszarze trzech gmin powiatu stargardzkiego: Chociwla, Dobrzan,
Ińska. Celem wizyty było przygotowanie międzynarodowego
programu współpracy dot. utworzenia sieci Ekomuzeów.
W Gminie Chociwel przedstawiciele lokalnych władz Burmistrz
Stanisław Szymczak i Przewodniczący Rady Wojciech Kalinowski
pokazali projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach dwóch
perspektyw unijnych głównie z PROW w latach 2007-2014 i 20142020: salę teatralno-kinową, plażę nad j. Starzyc z zapleczem
sanitarnym, infrastrukturę rekreacyjno-sportową, świetlicę wiejską w
Starzycach. Największe zainteresowanie budził kompleks sportowy z
halą widowiskowo-sportową, Orlikiem i siłownią zewnętrzną. W
Chociwlu goście zwiedzili także gotycki kościół z XIV wieku, który
również otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Kolejnym punktem programu była Gmina Dobrzany, gdzie pokazano
ogród miejski, miejsce rekreacyjne nad jeziorem Krzemień, jedyną na
obszarze LGD cerkiew prawosławną w Dolicach. Szczególnym
zainteresowaniem cieszył się park miejski, który jest ogólnodostępny,
ale prowadzony przez organizację pozarządową Towarzystwo
Przyjaciół Dobrzan ”Złoty Szpon”, które otrzymało w użyczenie dawny
zdewastowany poniemiecki park miejski i przywróciło go do stanu
pierwotnego. Przedstawiciele LGD z Rumunii pogratulowali członkom

stowarzyszenia, byli pełni podziwu zaangażowania ich w ratowanie
publicznej przestrzeni takich inicjatyw u nich nie ma.
W Gminie Ińsko pierwszym punktem było zobaczenie Izby Pamięci
poświęconej kolei wąskotorowej dofinansowanej z Leadera. Jakież
było ich zdziwienie kiedy na starych fotografiach zobaczyli parowóz i
wagony produkowane w Rumunii. Przedstawiciele Stowarzyszenia
SEMAFOR mięli więcej niespodzianek dla gości między innymi:
zachowane rumuńskie nazwy wagonów, bilety z 1943 roku, gdzie
cena biletu nie była uzależniona od trasy, ale od wagi pasażera,
mundury kolejowe, ławki z dawnego rumuńskiego wagoniku.
Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach
Zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego tj wieża widokowa,
pływające molo cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, gdyż w
Rumunii jest bardzo wiele pięknych miejsc, gdzie podobne inwestycje
także mogą powstać. Naszym przewodnikiem był Pan Krzysztof
Paluch przedstawiciel Gminy Ińsko, który opowiedział o środkach
jakie pozyskała gmina pokazał również inne projekty: siłownię
zewnętrzną, promenadę- projekty, które były wsparte w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na zakończenie goście udali się na obiad do Pałacu nad Jeziorem w
Chociwlu, gdzie właściciel Pan Adam Gumny pokazał dwa projekty
zrealizowane w ramach środków unijnych na które otrzymał
dofinansowanie jako przedsiębiorca.
Kolejne dni to poznanie obszaru działania naszego Partnera
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” i praca nad projektem.
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