Superso�tys i Superso�ectwo - IV miejsce So�ectwo Jag�

<p style="text-align: justify;"><img
src="http://www.liderpojezierza.pl/images/phocagallery/ssoltys15/ssoltys001.jpg" border="0"
width="500" height="331" /></p> <p style="text-align: justify;">30 maja 2015r. podczas Targ�
Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych w Parku Miejskim w Trzci�ku-Zdroju odby�y
si�rozgrywki mi�zy przedstawicielami so�ectw i so�tysami w ramach konkursu ?3xS
Superso�tys i So�ectwo?. Celem konkursu by�a przede wszystkim aktywizacja mieszka��
so�ectw gmin obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.</p>
<p style="text-align: justify;">A
tak�e promowanie najbardziej aktywnych so�tys� i so�ectw z terenu obj�ego Lokaln�
Strategi� Rozwoju Stowarzyszenia ?Lider Pojezierza?, kt�zy podejmuj� dzia�ania na rzecz
integracji spo�eczno�ci lokalnej, dbaj� o rozw� so�ectwa i gminy.�So�ectwa,
przedstawiaj�c tkwi�cy w nich niezwyk�y potencja� spo�eczny, przyczyniali si�do promocji
obszaru obj�ego Lokaln� Strategi� Rozwoju tj. obszaru gmin Barlinek, Boleszkowice,
Bierzwnik, Choszczno, D�no, Krz�in, Lipiany, My�lib�z, Nowogr�ek Pomorski, Pe�czyce,
Przelewice i Trzci�ko-Zdr�. Do konkursu przyst�pi�o a� dziewi� so�ectw, tj.: Dzikowo (gm.
Barlinek) na czele z So�tysk� ? Agnieszk� Kuczab� ? Wysock�, Boleszkowice (gm.
Boleszkowice) na czele z So�tysk� ? Jadwig� Panek, Jag� (gm. Pe�czyce) na czele z
So�tysem ? S�awomirem Przy�uckim, G�alice (gm. Trzci�ko-Zdr�) na czele z So�tysem Robertem Benedyktem Kowalskim, Warnice (gm. D�no) na czele z So�tysk� - Mieczys�aw�
Oraczewsk�; Golenice (gm. My�lib�z) na czele z so�tysem - Tomaszem Antczakiem; �e�ko
(gm. Krz�in) na czele z so�tysem - Danielem Kami�kim, Zam�in (gm. Choszczno) na czele z
so�tysem - Markiem �ura�kim. Wszystkie ekipy by�y �wietnie przygotowane do zawod� a
liderzy grup zdeterminowani do walki o tytu� ?So�tysa Roku obszaru obj�ego Lokaln�
Strategi� Rozwoju Stowarzyszenia ?Lider Pojezierza?. Aby zachowa��redniowieczny klimat
konkurencje oparte by�y na zabawach z tamtej epoki, tj. �strzelanie z �uku, rzut w��zni�,
kr�io� + ci�ie jab�ka za pomoc� topora, Bieg z przeszkodami ( Narty Bolka ), Wbijanie
?m�otkiem? gwo�dzi na czas. Nad przebiegiem konkurencji i uczciw� punktacj� czuwali
rycerze ze Stowarzyszenia Chor�giew Piast� �l�skich na czele z Panem Marcinem Bzowym.
Organizacja Konkursu oraz nagrody by�y wsp�inansowane ze �rodk� Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar� Wiejskich: Europa Inwestuj�ca w Obszary
Wiejskie, w ramach osi 4 ? LEADER Programu Rozwoju Obszar� Wiejskich na lata 2007-2013.
Nagrod� g��n�, o kt�� toczono b� w tym roku by�a kosiarka spalinowa. So�tys ? Lider
so�ectwa, kt�e zdoby�o pierwsze miejsce zosta� uhonorowany pucharem. Druga i trzecia
nagroda to bony na zakup nasadze�w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. Wszyscy
przedstawiciele so�ectw otrzymali pami�tkowe dyplomy i drobne nagrody od Stowarzyszenia
?Lider Pojezierza. Poszczeg�ne miejsca otrzymali:</p> <p>�</p> <p>I miejsce: So�ectwo
Zam�in (gm. Choszczno) na czele z So�tysem ? Markiem �ura�kim, kt�y zosta�
jednocze�nie uhonorowany laurem ?So�tysa Roku obszaru obj�ego Lokaln� Strategi�
Rozwoju Stowarzyszenia ?Lider Pojezierza?<br /><span style="font-size:
12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">II miejsce: So�ectwo G�alice (gm. Trzci�ko-Zdr�)
na czele z So�tysem - Robertem Benedyktem Kowalskim<br /></span><span style="font-size:
12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">III miejsce: So�ectwo Warnice (gm. D�no) na
czele z So�tysk� ? Mieczys�aw� Oraczewsk�<br /></span><strong style="font-size:
12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">IV miejsce: So�ectwo Jag� (gm. Pe�czyce) na
czele z So�tysem ? S�awomirem Przy�uckim</strong></p> <p>Zwyci�com serdecznie
gratulujemy.</p>
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