Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Impreza promocyjna "4M" mąka, mięso, miód i
mleko - Repki, 28 sierpnia 2011r.
Impreza promocyjna "4M" mąka, mięso, miód i mleko odbyła się 28 sierpnia 2011r. w gminie Repki. o godz 13.00.
Uroczystość rozpoczęły Pani Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Wojtkowska oraz Pani Wiceprezes Teresa Olszewska.
Imprezę współorganizowali: Bernard Górski - Właściciel Młyna "Bracia Górscy" z Repek, lokalny przedsiębiorca oraz
członek LGD, Sławomir Hardej - Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim, Piotr Kunicki właściciel Pasieki Nadbużańskiej ze Skrzeszewa, który jest również członkiem LGD oraz Krzysztof Trusiak - Prezes
Zakładów Mięsnych "Jabłonna".

Impreza miała na celu promocję gmin nadbużańskich poprzez wsparcie producentów lokalnych. W imprezie
uczestniczyło około 1000 osób. Nad przebiegiem uroczystości czuwał konferansjer Zdzisław Kryński - Dyrektor
Ośrodka Kultury w Dziadkowicach. W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Starosta Sokołowski, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin należących do stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia,
przedsiębiorcy, rolnicy oraz mieszkańcy gmin należących do LGD. Podczas uroczystości odbyło się kilka konkursów
m.in. wyścigi w workach, jedzenie kotleta schabowego na czas, wyrób masła metoda tradycyjną, konkurs wiedzy o
pszczołach, w którym uczestniczyły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Impreza uatrakcyjniona została przez
występy zespołów m.in. Perła z Perlejewa, Kapela Kalina z Żurobic, Pasieka z Platerowa, Kapela Wuja Krzycha, Kapela
Podlaska, Trio Tygla, Hoyraky, Niekonwencjonalni, Zespół Forum. W imprezie uczestniczyli także wystawcy z terenu
LGD, którzy promowali regionalne jedzenie, rękodzieło, gospodarstwa agroturystyczne. Na terenie, gdzie odbywała się
impreza, były rozmieszczone banery organizatorów, współorganizatorów oraz sponsorów. Uczestnikom imprezy,
organizatorom oraz współorganizatorom został zapewniony posiłek.
Podczas imprezy promocyjnej "4M" było zorganizowane stoisko informacyjno-promocyjne dotyczące Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w namiocie oznaczonym logiem Unii Europejskiej oraz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Punkt informacyjny obsługiwały dwie osoby, które udzielały aktualnych
informacji na temat działań realizowanych w ramach PROW 2007-2013. Pytania osób odwiedzających stoisko
dotyczyły działań: "Modernizacja gospodarstw rolnych", Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Odwiedzający pytali również o możliwości
skorzystania z renty strukturalnej oraz funkcjonowanie lokalnych grup działania w ramach LEADER. Na stoisku
informacyjno-promocyjnym były dostępne bezpłatne materiały informacyjno-promocyjne pt. PROW 2007-2013,
broszury, ulotki oraz gadżety. Ponadto na stoisku tym można było degustować produkty ze znakiem "Poznaj Zdrową
Żywność"
Swoja obecnością zaszczycił na imprezie Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezes Stowarzyszenia
"Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" Agnieszka Wojtkowska podziękowała Ministrowi za wsparcie LGD oraz
wręczyła statuetkę stowarzyszenia "Tygiel".
Patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek
Województwa Mazowieckiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach. Patronat
medialny nad imprezą sprawował Tygodnik Głos Siemiatycz, Tygodnik Siedlecki, Wieści Sokołowskie, Wieści Podlaskie,
Gazeta Łosicka, Kraina Bugu, radio dla Ciebie, TVP Białystok oraz e-TV Bug. Imprezę tę wsparli także banki, firmy z
terenu działania LGD. Impreza była realizowana w ramach środków LEADER, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania
nabywanie umiejętności i aktywizacja. Impreza promocyjna była doskonałą promocją stowarzyszenia. Będziemy dążyć
do tego, aby impreza "4M" stała się imprezą cykliczną, wobec powyższego zapraszamy wszystkich do Repek za rok.
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