LEADER + w Dolnej Austrii.
Wizyta delegacji Gminy Nowosolna w Retz i Obermarkersdorf.
10 grudnia 2005r. 43 osobowa delegacja gminy Nowosolna uczestniczyła w wyjeździe
szkoleniowym do Retz i Obermarkersdorf w Dolnej Austrii. Wyjazd został zorganizowany
przez Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Gmin Austriackich, który również w dużym
stopniu sfinansował pobyt naszej delegacji w Austrii.
Szkolenie odbyło się w związku z realizowanym przez Gminę Nowosolna programem
Odnowa Wsi i Leader + do którego gmina Nowosolna przystąpiła wraz z sąsiednią gminą
Andrespol i miało na celu poznanie idei oraz zasad realizacji Programu Leader +
oraz zapoznanie się z efektami wdrażania programu Leader + w Dolnej Austrii.
W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego gminy Nowosolna :
Wójt gminy Nowosolna Tomasz Bystroński , który jednocześnie jest członkiem Zarządu
Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich,
dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych (Ochotniczych Straży
Pożarnych, Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Gminnej Rady
Kobiet, Związku Młodzieży Wiejskiej) oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji
związanych i współpracujących z gminą Nowosolna: Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich , Uniwersytetu Łódzkiego, Lasów Państwowych, Łódzkiego Zakładu
Energetycznego.
Wizyta gminy Nowosolna w Austrii rozpoczęła się od przyjazdu do malowniczej
miejscowości Retz i noclegu we wspaniałym, świadczącym wysokiej klasy usługi hotelu
Althof Retz.
Po śniadaniu 10 grudnia 2005r. gminna delegacja wyjechała do Obermarkersdorf
– położonej w pobliżu Retz , równie malowniczej miejscowości – laureata europejskiego
konkursu „Odnowa Wsi”.

O godz. 9.00 w miejscowym Ratuszu polską delegację powitali :
Nicolaus Drimmel - Członek Zarządu Związku Gmin Austriackich,
Hannes Weitschacher – Regionalny Doradca „Retzer Land” z dziedziny programu Leader+,
Mr Ernst Wally – Radny Gminy Obermarkersdorf oraz Ms. Magarete Bannert która
poczęstowała gości winem z własnej winnicy, ponieważ Obermarkersdorf jest miejscowością
której mieszkańcy w większości zajmują się uprawą winorośli i produkcja wina.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z efektami wdrażania programu Odnowy wsi
w Obermarkersdorf, takimi jak: miejscowa elektrociepłownia ekologiczna obsługująca 100
gospodarstw, oczyszczalnia ścieków oraz odnowione, pięknie zagospodarowane miejsca
komunalne.

Po zwiedzeniu miejscowości Związek Gmin Austriackich gościł uczestników
szkolenia na Lunchu w restauracji Silvia’s Heurigenstadl w Obermarkersdorf, po którym
delegacja naszej gminy wróciła do hotelu Althof Retz gdzie odbyło się szkolenie LEADER+
prowadzone przez Hannesa Weitschachera (zdjęcia poniżej).

Dla Gminy Nowosolna, która dopiero rozpoczyna realizację programu Leader +
i „Odnowa wsi” wizyta szkoleniowa odbyta w Austrii ma bardzo duże znaczenie w sensie
zapoznawczym jak i motywacyjnym . Była okazją do podzielenia się doświadczeniami
i wiedzą z Austriakami a także do nawiązania kontaktów i współpracy. Mieszkańcy naszej
gminy uzyskiwali odpowiedzi na każde zadawane pytanie i poruszony problem.
Dzięki szkoleniu w Austrii jak również szkoleniom przeprowadzonym przez Gminę
Nowosolna na terenie Polski w ramach „Odnowy Wsi”, mieszkańcy gminy poznali idee
realizowanych przez gminę programów i zaangażowali się w ich realizację, m.in. poprzez
pracę przy tworzeniu planów rozwoju poszczególnych miejscowości.
Na przykładzie gmin austriackich, mieszkańcy naszej gminy zobaczyli jak wiele można
zrobić wspólnie dla wspólnego dobra mieszkańców.
Delegacja Gminy Nowosolna została przyjęta przez Związek Gmin Austriackich
i przedstawicieli odwiedzanych miejscowości bardzo przyjaźnie, ciepło i życzliwie.
Aby móc się odwdzięczyć zaprosiliśmy Związek Gmin Austriackich oraz przedstawicieli
gmin Obermarkersdorf i Retz do Gminy Nowosolna.
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