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które tworzą produkty spożywcze w sposób nieprzemysłowy  
i niemasowy, z surowców lokalnych, przy użyciu lokalnych  
i tradycyjnych metod wytwarzania. Ze względu na lokalny charakter 
potraw, ich walory smakowe oraz historię zdecydowaliśmy poświęcić 
im miejsce w „Wieściach z Bezdroży”. 
Jeśli jesteś taką osobą lub znasz kogoś, kto chciałby pochwalić się 
swoją recepturą na doskonale smakującą potrawę, napisz do nas na: 
gazeta@szansebezdrozy.pl lub zadzwoń pod nr tel. 504 062 884.

W roku 2016 r. sfinansowanych 
zostało 35 projektów, w których 
udział wzięło 630 osób, w tym 175 
seniorów. W I edycji roku 2017 
roku zakwalifikowane zostały 22 
projekty. Seniorzy realizowali ta-
kie pomysły jak zajęcia wokalne, 
taneczne, kulinarne, manualne, 
teatralne, sportowe, wyjazdy edu-
kacyjno - krajoznawcze, działali na 
rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią. Gama pomysłów jest coraz 
szersza  i w dalszym ciągu liczymy 
na Państwa kreatywność. 

Dofinansowanie z GFAS pomo-
że w realizacji założonych celów, 
inwencji twórczej, pomysłów. 
Wspólna praca zacieśnia więzi 
koleżeńskie, relacje personalne 
i daje poczucie bycia częścią 
zbiorowości. Wyjazdy uczestni-

ków wpływają na stan zdrowia 
oraz zachęcają do aktywności 
fizycznej. Seniorzy biorą udział 
w konkursach np. wokalnych, 
a ich sukcesy dają ogromną 
satysfakcję, radość oraz chęć 
dalszego rozwoju i aktywności. 
Uczestnicy projektów uwierzyli 
w swoje możliwość. Wypełniają 
czas wolny w sposób ciekawy i 
kreatywny. Chcą zdobywać nowe 
umiejętności i aktywnie spędzać 
wolny czas w grupie rówieśniczej. 
Osoby starsze, dotąd nieaktywne, 
znalazły dla siebie pole działania 
a ponadto satysfakcję z niesienia 
pomocy innym osobom. 

W dalszym ciągu oczekujemy 
na większe zaangażowanie osób 
z obszarów wiejskich, dla których 
w głównej mierze stworzony 

został Goleniowski Fundusz Ak-
tywizacji Seniorów. Trwa nabór 
wniosków, przyjmowane będą 
one do 15.09.2017 r. Uczestnicy 
mogą liczyć na dofinansowanie 
w kwocie 500 zł. Regulamin i 
niezbędne formularze dostępne 
są na stronie internetowej http://
opsgoleniow.pl. Służymy również 
pomocą w siedzibie Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Goleniowie, 
ul. Pocztowa 13 pokój nr. 10 oraz 
pod numerem telefonu  91 460 14 
72. Koordynatorem projektu jest 
Pan Michał Mazurczak. 

Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy do dzia-
łania. Naprawdę warto! 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Goleniowie

Dla aktywnych seniorów 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie zaprasza seniorów 
do przystąpienia do Goleniowskiego Funduszu Aktywizacji 
Seniorów, projektu finansowanego ze środków Gminy Goleniów.

Uczniowie, wykorzystując grę 
planszową, mogą się sprawdzić 
w roli przedsiębiorców i rozwi-
jać umiejętności negocjacyjne 
oraz umiejętności szacowania 
i podejmowania ryzyka ekono-
micznego. Formuła projektu 
nie ogranicza się jednak do 
samych rozgrywek turniejo-
wych. Wyłonieni finaliści mogli 
również spotkać się z lokalnymi 
przedsiębiorcami, uczestniczyć 
w jednodniowych stażach w 
wybranych przez siebie firmach 
oraz zrealizować swoje pomysły 
biznesowe i otrzymać wspar-
cie finansowe na realizację 
swojego projektu. Dodatkowo 
część finalistów, którzy znaleźli 
się w najmocniejszej grupie, 
wzięła udział w wycieczce do 
Warszawy.

W roku 2013, w eliminacjach 
prowadzonych w 6 szkołach po-
nadgimnazjalnych, udział wzięło 
649 uczniów, z których wyłonio-
no 100 finalistów. Rozgrywki 
finałowe odbyły się 12 kwietnia 

2013 roku w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Goleniowie.

W roku 2014 eliminacje do 
II edycji CSB przeprowadzone 
zostały w 14 szkołach powiatu 
goleniowskiego. Udział w nich 
wzięło 1562 uczniów, z których 
wyłoniono 100 finalistów. Wzięli 
oni udział w rozgrywkach fi-
nałowych, które odbyły się 12 
czerwca 2013 roku w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie.

Rozgrywki wewnątrzszkolne III 
edycji ruszą we wrześniu 2017 
roku. Finał powiatowy III edycji 
turnieju Chłopskiej Szkoły Bizne-
su odbędzie się w grudniu 2017 
r. w Osinie. Finaliści tej edycji w 
styczniu 2018 r. w nagrodę poja-
dą na wycieczkę do Wrocławia. 
IV edycja turnieju odbędzie się 
natomiast w drugim semestrze 
roku szkolnego 2017/2018 i 
zakończy się finałem w Masze-
wie. Finaliści IV edycji w ramach 
nagrody w maju 2018 r. pojadą 
na wycieczkę do Gdańska.

(red.)

Chłopska Szkoła Biznesu
 „Chłopska Szkoła Biznesu” -  pod taką nazwą od 2013 
roku realizowany jest przez Stowarzyszenie Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego  projekt na 
rzecz przedsiębiorczości.

Poszukujemy osób, 
dla których kulinaria to pasja
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Strażacy będą szkolić dzieci 
i młodzież z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej okresie od 17 
do 22 sierpnia. Parafia w Osinie 
zrealizuje trzy projekty. Pierwszy 
pod nazwą „Aktywne i bezpiecz-
ne wakacje” skierowany był do 
młodych ludzi w wieku 10-15 
lat, uczestnicy poza działania-
mi edukacyjnymi pojechali do 
Aquaparku w Koszalinie. Dzia-
łania zaplanowano od 28 do 
31 sierpnia 2017 roku. Drugi z 
projektów również przeznaczono 
dla młodzieży. Działania zakoń-

czą się wyjazdem do Siekerek 
na cmentarz wojskowy  oraz 
zwiedzaniem miejsc związanych 
z historią regionu. Trzeci pro-
jekt, to przygotowanie koncertu 
pieśni patriotycznych na święto 
11 listopada br. w miejscowości 
Węgorzyce.

 Stowarzyszenie Kreatywnych 
Osiniaków SKOs z Osiny będzie 
realizowało z grupami niefor-
malnymi 4 projekty. 12 sierpnia 
w Osinie odbył się „Dzień Ziem-
niaczanych Rozmaitości” połą-
czony z festynem dla wszystkich 

mieszkańców, prezentacjami i 
kosztowaniem potraw z ziem-
niaków oraz wspólną zabawą 
taneczną. Drugi z projektów 
również przeznaczony jest dla 
szerokiego grona mieszkańców, 
bowiem zostanie doposażony 
plac zabaw w Osinie, z którego 
będą korzystać dzieci i młodzież 
oraz dorośli: rodzice, dziadkowie 
i inni mieszkańcy wsi. Projekt za-
kończy się festynem rodzinnym 
na placu zabaw w Osinie. Trzeci 
z realizowanych projektów 
dotyczy organizacji turnieju piłki 

nożnej i montażu piłkochwytów 
na boisku przy osiedlu miesz-
kaniowym w Osinie. Turniej 
zaplanowano na 16 września 
2017 roku. Czwarty projekt to 
organizacja wiejskiego ogniska 
dla mieszkańców połączonego 
wieczornicą i śpiewaniem pieśni 
patriotycznych pod zamontowa-
nym zadaszeniem na stadionie 
w Osinie. Spotkanie mieszkań-
ców odbędzie się 11 listopada 
2017 roku. 

Stowarzyszenie „Ramię w 
ramię” z gminy Osina zrealizo-

wało projekt „Smerfny Piknik 
Rodzinny w Kościuszkach”, 
angażując wielu mieszkańców 
wsi do pracy i zabawy. Impreza 
15 lipca 2017 roku bardzo się 
udała i przysporzyła organiza-
torom oraz uczestnikom wielu 
miłych wrażeń.

Na wszystkie działania w 
ramach programu „Społecznik” 
- imprezy, festyny, działania 
edukacyjne - realizatorzy pro-
jektów serdecznie zapraszają.

 Gminna Biblioteka Publiczna 
w Osinie

Osina „Społecznikem” stoi
 Działania społeczne w Województwie Zachodniopomorskim zyskały nowe wsparcie. Program 
„Społecznik” wyzwolił nowe siły wśród mieszkańców. W Gminie Osina złożono wiele wnio-
sków do tego programu, zakwalifikowało się i otrzymało dofinansowanie w pierwszym na-
borze 10 z nich. Utworzyły się aktywne grupy nieformalne do realizacji założonych działań, 
uaktywniły się stowarzyszenia, strażacy i grupy parafialne. Podejmowane działania są bardzo 
różne, wszystkie dotyczą mieszkańców z najbliższego otoczenia. 
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Szkolenie przeprowadzone będzie 
przez wykwalifikowaną kadrę:

Pielęgniarki i Położne - Małgorzata Holek

Liczy się koLejność zgłoszeń
zapisy przyjmujemy osobiście lub telefonicznie.

Podczas szkolenia zapewniamy poczęstunek, a uczestników 
prosimy o przyjście w luźnym stroju (nie krępującym ruchów) 
w celu wykonywania ćwiczeń praktycznych.

osoba do kontaktu: Beata Wojciechowska, 
I piętro pok. nr 14

tel. 91 460 14 72 wew. 42 lub 661 427 802

Tematy szkoleniowe:
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna - poruszanie się pacjenta 
po systemie podstawowej opieki zdrowotnej,
2. Przewlekle chory w domu - pielęgnacja osoby przewlekle 
chorej, zapobieganie odleżynom, teoria i ćwiczenia praktyczne,
3. Nauka obsługi aparatów do pomiaru - RR, gleukometrów, 
przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych,
4. Znaczenie badań profilaktycznych w schorzeniach  
nowotworowych narządów rodnych kobiet, nauka   
samobadania piersi (ćwiczenia na fantomie).

NIE WIESZ 
JAK OPIEKOWAĆ SIĘ 
OSOBĄ LEŻĄCĄ, STARSZĄ, 
NIEPEŁNOSPRAWNĄ?
ORGANIZUJEMY SZKOLENIE 
DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

Zajmujesz się rodzicami, żoną, 
mężem, sąsiadką, sąsiadem 

lub inną bliską osobą starszą?
oferujemy mieszkańcom gminy goleniów 

BEZPŁATNE SZKOLENIE 
podczas którego dowiesz się m.in. jak praktycznie  
i prawidłowo wykonywać czynności opiekuńcze i pielę-
gnacyjne nad osobą starszą, jaką stosować dietę i zasady 
żywieniowe wobec osób chorych, poznasz podstawowe 
czynności z zakresu rehabilitacji i opieki przyłóżkowej.
Termin szkolenia: zostanie ustalony po zebraniu grupy 
min.15 osób, o czym powiadomimy każdego uczestnika. 
Odbywać się będzie w godz. od 16.30 do 20.00.

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie, 
ul. Pocztowa 13, I piętro pok. nr 13
lub inne miejsce zapewniające dobre warunki warsztatowe.

Pierwsza edycja odbędzie się w 
dniach 23-24 września 2017, dru-
ga 7-8 kwietnia 2018 roku. Obie 
edycje będą odbywać się w atrak-
cyjnej miejscowości nadmorskiej. 
Do udziału zapraszamy wszystkich 
chętnych sołtysów, członków rad 
sołeckich oraz osoby aktywnie 
działające na obszarach wiejskich. 

W trakcie pierwszego dnia Zlotu 
przewidziane są warsztaty z zakre-
su mobilizowania mieszkańców 
do podejmowania i prowadze-
nia działalności społecznej oraz 
wykład dotyczący pozyskiwania 

funduszy zewnętrznych na rzecz 
sołectwa do 5000 zł. 

Drugiego dnia zlotów odbędzie 
się prezentacja Lokalnej Grupy Dzia-
łania (omówienie wszystkich dzia-
łań, które będą realizowane przez 
LGD), podsumowanie Zlotu oraz 
przedstawienie informacji o możli-

wości dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Przewidywana liczba uczestni-
ków to 50 osób. O udziale w Zlo-
cie decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. 

Zgłoszeń można dokonywać w 
biurze LGD, mieszczącym się w 
Bramie Wolińskiej w Goleniowie 
(pl. Bramy Wolińskiej 1), oraz 
telefonicznie pod numerami tele-
fonów 91 461 25 84, 504 062 884 
lub drogą e-mailową – biuro@
szansebezdrozy.pl

Biuro LGD

Zlot sołtysów
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 
organizuje w ramach operacji własnych Zlot Sołtysów. 

Praca animatora z mieszkań-
cami obszaru LGD ma na celu 
motywowanie, edukację oraz 
pobudzanie do organizowania 
się w celu samodzielnego zaspo-
kajania potrzeb i rozwiązywa-
nia problemów. Polega ona na 
wspieraniu istniejących już grup w 
społeczności lokalnej i na pomocy 
w tworzeniu nowych, które będą 
aktywnie współuczestniczyć w 
życiu społeczności.

W zakres pracy Animatora bę-
dzie wchodzi:

* prowadzenie szkoleń doty-
czących możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy 
oraz pomoc przy ich sporządzaniu,

* informowanie o możliwo-
ściach wsparcia dla nowo powsta-
jących organizacji pozarządowych,

* organizowanie i prowadzenie 
spotkań z mieszkańcami obszarów 
wiejskich w ich miejscu zamiesz-
kania w celu: badania potrzeb 
mieszkańców, wypracowania wizji 
zmiany wsi, podejmowania dzia-
łań mających na celu zwiększenie 
zaangażowania mieszkańców w 
rozwój społeczności,

* współpraca z grupami zagro-
żonymi wykluczeniem społecz-
nym.

Jeśli szukasz świeżych pomysłów 
na organizację życia społecznego 

w swojej miejscowości zaprasza-
my do kontaktu z biurem Lokalnej 
Grupy Działania (tel. 504 062 884). 

(red.)

Poinformuje, 
pomoże, zachęci 
Już w te wakacje pracę rozpoczął Animator Społeczności 
Lokalnej. Funkcję tę pełniła będzie pani Irmina Łachacz.
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„Polskie Trasy” to aplikacja mo-
bilna, oprowadzająca turystów 
po pięciu niezwykle ciekawych re-
gionach Polski północno-zachod-
niej. Z mobilnym przewodnikiem 
możemy zwiedzać najciekawsze 
zakątki Pobrzeża Szczecińskiego, 
Doliny Prosny, Pojezierza Myśli-
borskiego, Pojezierza Drawskiego 
oraz Pojezierza Wałeckiego – za-
równo zabytki, jak i atrakcyjne 
pod względem przyrodniczym 
obiekty, w tym te o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym. Dodat-
kowo każdy turysta odwiedzający 
region, znajdzie tutaj szeroką 
bazę gastronomiczną i noclegową, 
a także dobrze rozwiniętą sieć 
punktów informacji turystycznej, 
sklepów, urzędów i banków, dzięki 
czemu zwiedzanie będzie nie tylko 
przyjemne, ale i praktyczne.

Dodatkowym atutem aplikacji 
są trasy turystyczne – piesze, 
rowerowe, kajakowe, edukacyjne 
oraz Nordic Walking. Możliwe jest 
także skorzystanie z nawigacji, a 
przy miejscach charakterystycz-
nych dla regionu odtwarzane są 
legendy lub opisy audio. Baza 
aplikacji należy do niezwykle roz-

budowanych – znajdziemy w niej 
ponad 1500 obiektów w różnych 
kategoriach, ponad 4000 km tras 
tworzących łącznie ok. 200 szla-
ków oraz ponad 1500 barwnych 
zdjęć przybliżających obiekty oraz 
trasy.

W regionie z aplikacją szczegól-
nie warto zobaczyć:

* Pobrzeże Szczecińskie (gminy 
Stepnica, Goleniów, Osina, No-
wogard, Maszewo, Przybiernów): 
Bramę Wolińską, kościół pw. św. 
Katarzyny oraz mury miejskie z 
basztą menniczą i prochową w Go-
leniowie, szlak kajakowy „Meandry 
Iny”, plażę z przystanią żeglarską 
w Stepnicy, wieżę widokową na 
górze Zielonczyn, Park Natury Za-
lewu Szczecińskiego w Czarnocinie 
z konikami polskimi oraz krowami 
rasy Scottish Highland, pałac w 
Maciejewie, kościół w Dzisnej;

* Dolina Prosny (gminy Chocz, 
Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołu-
chów, Pleszew): Wioskę Indiańską 
w Józefowie, barokowy zespół 
klasztorny oo. Reformatorów w 
Choczu, barokowy kościół pw. 
św. Jakuba Apostoła w Czerminie, 
kościół pw. Wniebowzięcia Naj-

świętszej Marii Panny w Żegocinie, 
klasycystyczny zespół pałacowo-
-parkowy w Dobrzycy, zabytkowy, 
drewniany kościół pw. św. Marii 
Magdaleny w Sośnicy, neoklasy-
cystyczny kościół pw. Jana Chrzci-
ciela w Szymanowicach, leśne 
pejzaże i wydmy w Orlinie, zamek 
książąt Czartoryskich w Gołucho-
wie, Gołuchowski Ośrodek Tury-
styki i Sportu z plażą i kąpieliskiem, 
Park Wodny „Planty” w Pleszewie 
oraz Muzeum Piekarstwa i Piekar-
nictwa w Pleszewie;

* Pojezierze Myśliborskie (gmi-
ny Barlinek – Europejska Stolica 
Nordic Walking, Młyn Papiernia, 
Boleszkowice – komandoria Tem-
plariuszy, Bierzwnik – klasztor 
pocysterski, Choszczno – Stare 
Miasto, kościół gotycki, Dębno 
– późnogotycki zamek rycerski, 
Krzęcin – Kościół pocysterski w 
Chłopowie, Lipiany – półwysep 
storczyków, warowny gród Po-
morzan, Myślibórz – kolegiata św. 
Jana Chrzciciela, kościół i klasztor 
podominikański, Nowogródek Po-
morski – kościół wczesnogotycki, 
wzniesiony z ciosów granitowych, 
wieża szachulcowa z barokowym 

hełmem, Pełczyce – klasztor po-
cysterski – żeński, kościół pocy-
sterski, Przelewice – pałac i ogród 
dendrologiczny, Trzcińsko-Zdrój 
– pokłady torfu borowinowego, 
mury obronne posiadające 25 
baszt i 2 bramy);

* Pojezierze Drawskie: jeziora - 
Lubie, Siecino, Pile, Drawsko, rzeki 
– szlaki kajakowe: Drawa, Piława, 
Gwda, miejscowości- Złocieniec, 
Szczecinek, Drawno, Czaplinek, 
Drawsko Pomorskie, Ostrowice, 
Borne Sulinowo, Barwice, Kalisz 
Pomorski, Wierzchowo, Grzmią-
ca, Jeziora Szczecineckie, Drawski 
Park Krajobrazowy, Drawieński 
Park Narodowy;

* Pojezierze Wałeckie (gminy 
Wałcz, Jastrowie, Szydłowo, Tucz-
no, Mirosławiec, Człopa): umoc-
nienia Wału Pomorskiego, Wolne 
Stado Żubrów w Jabłonowie, 
rezerwat przyrody Dolina Rurzycy, 
Przesmyk Śmierci, grupa Warow-
na Cegielnia, Zamek Wedlów Tu-
czyńskich w Tucznie oraz kościół 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, Wisielcza Góra – 
Strzaliny, Górka Magnetyczna k. 
Strączna, rezerwat Wieli Bytyń, 

ruiny pałacu w Kłębowcu, ośrodek 
Kołacz w Kołatniku, szlak kapliczek 
k. Wałcza,

Aplikacja wykorzystuje techno-
logię GPS, pokazując pozycję użyt-
kownika i lokalizację obiektów. 
Działa zarówno w trybie online 
jak i offline.

Aplikacja została opracowana 
przez Amistad Group w oparciu o 
autorską technologię Treespot w 
ramach projektu pt. „Włóczykije 
Pojezierza” dla następujących 
Lokalnych Grup Działania: Sto-
warzyszenie Szanse Bezdroży 
Powiatu Goleniowskiego, Stowa-
rzyszenie Wspólnie dla Przyszłości, 
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo 
Drawy, Stowarzyszenie Lider Wa-
łecki oraz Stowarzyszenie Lider 
Pojezierza. Współfinansowana 
była ze środków Unii Europejskiej 
w ramach osi 4 LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Instytucja Za-
rządzająca Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 – Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

red.

Polskie Trasy
- ze smartfonem po regionie
Szukasz pomysłu na aktywne spędzenie czasu w Zachodniopomorskiem, 
szukasz gospodarstwa agroturystycznego na nocleg, restauracji, zabytku? 
Wszystkie miejsca przydatne w podróży znajdziesz w aplikacji "Polskie trasy".
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Prowadzimy 
działalność artystyczną 
w zakresie prowadzenia 
zajęć rękodzielniczych 
w szerokim zakresie malarstwa, rzeźby, 

różnych technik plastycznych.
tel. 883 712 666 - Marzena Domańska

PoProwadzę 
warsztaty rękodzielnicze 

dla dzieci i dorosłych 
w technikach powertex, decoupage, 
malowanie na jedwabiu, ceramika. 
Zapraszam również do mojej galerii Artpasje 

w Gąsierzynie, w której można  nabyć moje prace. 
Krystyna Prokopowicz - tel. 693809493

Zespół muzyczny Nexoo 
ze Szczecina

oprawa muzyczna imprez
WeSela, baNkiety, 

impreZy firmoWe, feStyNy
bogaty repertuar muzyczny. 
Gramy na terenie polski i Niemiec.

Znajdziecie nas na fb - bandnexoo
+48 505 223 005

W ostatnim czasie stowarzy-
szenie realizowało jednocześnie 
trzy projekty, finansowane przez 
Fundację im. dr Mariana Kantona, 
Fundację Potrafisz Polsko, jak i 
przez Gminę Goleniów. Dzięki 
temu dzieci mieszkające zarów-
no w samym Helenowie, jak i w 
okolicznych wioskach (Podań-
sko i Bolechowo) miały okazję 
uczestniczyć w licznych formach 

aktywności. Zaczynając od form 
stacjonarnych w Klubie Stara Hy-
drofornia w postaci warsztatów 
kreatywnych (wytwarzanie biżute-
rii, szycie, pólkolonie artystyczne), 
dyskotek i karaoke z konkursami, 
poprzez pikniki z plenerowymi 
grami rodzinnymi, grę miejską 
dotycząca historii Goleniowa, wi-
zytę w lokalnym kinie, warsztaty 
w pracowni ceramicznej, aż po for-

my wyjazdowe (wizyta w Muzeum 
Narodowym w Szczecinie i udział 
w Pokazie Szalonego Naukowca, a 
także zabawa w parku linowym). 

Warto podkreślić, że ofertą 
zainteresowała się grupa odbior-
ców spoza samego Helenowa, a 
w większości działań w roli współ-
organizatorów występują sami 
rodzice – wolontariusze.

P. Palica

Aktywne wakacje 
na Helenowie
Mogłoby wydawać się, że wakacje spędzone w domu to dni 
spędzone wyłącznie przed telewizorem lub komputerem. 
Okazuje się jednak, na przykładzie wydarzeń organizowanych 
przez Stowarzyszenie Helenów, że lokalna oferta może pomóc 
w pożytecznym i przyjemnym spędzeniu wolnego czasu. 

Ładna wioska 
- Dąbrowa
Od 1 lipca do 30 września 2017 r. w miejscowości 
Dąbrowa Nowogardzka realizowany jest projekt 
pod nazwą „Moja wioska - ładna wioska”.

Jesteśmy społecznością aktyw-
ną, co roku realizujemy niewiel-
kie projekty. Mimo, że mają one 
charakter edukacyjny i często 
wiążą się z innymi czynnościa-
mi, to zawsze staramy się, aby 
jeden z elementów miał charak-
ter trwały. W wielu projektach 
wykonaliśmy więc, wraz z Radą 
Sołecką, konkretne działania: 
ogrodzenie placu zabaw, nasa-
dzenie krzewów, zakup nowych 
urządzeń, boisko do koszykówki, 
skwer z kwiatami czy zagospoda-
rowanie placu przy bibliotece.  
Bardzo dobrze więc,  że powstają 
nowe możliwości wnioskowania 
o środki zewnętrzne.

W ramach bieżącego pro-
jektu chcemy na częściowo już 
zagospodarowanym skwerze, 
bo zrobiliśmy tam już kwietnik, 
wykonać nowe nasadzenia (krze-
wy) oraz ustawić ławki. Skwer 
znajduje się w centrum Dąbrowy 
i urządzenie go bardzo poprawi 
estetykę wsi. Da to również 
dobry przykład do dbania o wy-

gląd własnych posesji osobom 
prywatnym, jak i daje nam moż-
liwość startowania w konkursie 
na najładniejszą wieś w naszej 
gminie, gdzie dwa razy byliśmy 
już zwycięzcami.

Realizując projekt zagospoda-
rowania skweru, działanie to jak 
i jego rezultat skierowany jest 
do wszystkich mieszkańców Dą-
browy oraz osób przyjezdnych, 
wszystkich którzy będą chcieli 
zatrzymać się na skwerze, usiąść 
na ławce odpocząć i popatrzeć 
na piękny kwietnik i skwer. Przez 
naszą miejscowość przejeżdża 
dużo osób na rowerach, warto 
też wziąć pod uwagę aspekt 
edukacyjny, ponieważ pokażemy 
dzieciom wkład pracy włożony w 
wykonanie skweru i jak ważna 
jest praca społeczna i dbanie o 
środowisko naturalne. W następ-
nym etapie chcemy zmodernizo-
wać boisko wiejskie.

Prezes Stowarzyszenia: 
Zbigniew Florkowski
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Ksiądz Romańczuk był przez 20 
lat proboszczem parafii Jenikowo, 
w skład której wchodzą miejsco-
wości: Jenikowo, Bagna, Dębice, 
Korytowo, Wojtaszyce. Dał się po-
znać jako bardzo dobry gospodarz 
i duszpasterz, zatroskany o świą-
tynie i wiernych, wszechstronny 
organizator życia w różnych jego 
wymiarach, który potrafił praco-

wać z ludźmi i nie bał się nowych 
wyzwań. Wspólnie z parafianami 
ksiądz Marek wykonał szereg prac 
w świątyniach i ich otoczeniu. Na 
cokolwiek się spojrzy, widać troskę 

o schludność, porządek i piękny 
wygląd kościołów w Dębicach, 
Jenikowie, Korytowie i Bagnach. 
Za to wszystko pięknie duszpaste-
rzowi podziękowano.

Ks. Marek Romańczuk został 
powołany dekretem biskupim do 
objęcia probostwa w parafii p.w. 
Narodzenia NMP w Smolnicy w 
powiecie myśliborskim. Nowym 
proboszczem w parafii Jenikowo 
zostanie ks. Piotr Kilian, który 
obecnie jest wikarym w parafii p.w. 
Miłosierdzia Bożego w Szczecinie. 

maszewo.pl

Czcigodna jubilatka urodziła 
się w roku 1917 w Nobisrad 
(Niemcy), od 1946 roku mieszka 
w Komarowie. Urodziła troje dzie-
ci, doczekała się 11 wnuków, 24 
prawnuków i 15 praprawnuków.

W poniedziałek, 31 lipca Jubi-
latkę odwiedzili wiceburmistrz 

Henryk Zajko oraz kierownik 
goleniowskiego Urzędu Sta-
nu Cywilnego Jadwiga Kozicka. 
Złożyli pani Wiktorii życzenia 
urodzinowe, przekazali kwiaty, 
prezent oraz list gratulacyjny od 
burmistrza Roberta Krupowicza.

red.

Pierwsza ukończona zostanie 
zapewne trasa pomiędzy gole-
niowskim osiedlem Helenów, a 
Podańskiem. Zaczyna się ona 
obok kapliczki stojącej przy ul. 
Stargardzkiej (gdzie kończy się 
istniejąca od lat ścieżka z centrum 
miasta), dalej biegnie wzdłuż 
samej ulicy i jej leśnego odcinka 
w kierunku Podańska, a kończy 
się już za tą miejscowością przy 
zjeździe w kierunku Danowa. Cała 
ścieżka, mierząca blisko 3 km, ma 
być gotowa w październiku.

Znacznie dłuższa będzie trasa, 
która budowana jest obecnie 
pomiędzy Goleniowskim Parkiem 
Przemysłowym a Lubczyną. Ten 
szlak rowerowy będzie miał 8 km 
długości, a jego otwarcie ułatwi 

także bezpieczną jazdę na dwóch 
kółkach mieszkańcom Komarowa 
czy Borzysławca. Co prawda na ra-
zie nie będzie można nim dojechać 
do samej plaży w Lubczynie, droga 
prowadząca przez tę wieś ma być 

jednak poddana generalnemu 
remontowi w przyszłym roku i 
wtedy również przez Lubczynę bę-
dzie można wygodnie przejechać 
rowerem.

(pp)

Z LATARNIKIEM z KOPIC 
wycieczki 

po Zalewie Szczecińskim
spływy kajakowe, pole namiotowe,

wypożyczalnia sprzętu wodnego
więcej na www.latarnik-kopice.pl 

lub tel. 693 060 712

Pożegnanie proboszcza 
27 sierpnia w kościele p.w. Świętej Rodziny w Dębicach odbyła się uroczysta 
Msza Święta, podczas której parafianie pożegnali swojego długoletniego 
proboszcza ks. Marka Romańczuka.

Foto: ryszard pętecki

Coraz więcej ścieżek rowerowych 
Kwestią tygodni jest oddanie do użytku dwóch ścieżek rowerowych, budowanych 
obecnie w okolicach Goleniowa. Obie ułatwią poruszanie się po gminie mieszkańcom 
terenów wiejskich.

Stulatka z Komarowa 
Swoje setne urodziny obchodziła kilka tygodni 
temu mieszkanka podgoleniowskiego Komarowa 
- pani Wiktoria Nowakowska.

W Zespole Pieśni i Tańca 
Ziemi Goleniowskiej “INA”

NUDA się NIE UDA
Z nami:
l poznasz ciekawych rówieśników,
l dowiesz się co znaczy taniec i być tancerzem,
l poprawisz swoją koordynację ruchową,
l poznasz polską kulturę ludową,
l poznasz świat i wiele ciekawych kultur innych krajów,

Przyjdź na NABÓR 
już 15 września 
o godz. 17.00 
do Sali Koncertowej
w Goleniowskim 
Domu Kultury

Zajęcia odbywać się będą w dniach wtorki i piątki w GDK.
Znajdziesz nas na fb oraz na www.ina-folk.pl

Więcej informacji, tel. 603 58 68 15
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Nim jednak w podróż do prze-
szłości maszewianie się udali, 
burmistrz Jadwiga Ferensztajn 
przekazała symboliczny klucz do 
miasta Markowi Zasiecznemu, 
pomysłodawcy i głównemu orga-
nizatorowi tej imprezy. 

Dwudniowa impreza rozpoczęła 
się w piątkowe popołudnie blo-
kiem imprez dla dzieci. Odbywały 
się one pod hasłem "Lepsze niż 
Ewa są dzieci z Maszewa". Zabawę 
z wieloma atrakcjami poprowa-
dzili pracownicy Ośrodka Kultu-
ry i Sportu oraz aktorzy Teatru 
"Krzyk". 

Drugiego dnia Maszewo we 
władanie objęli rycerze, łucznicy 
i bardowie, którym towarzyszyły 
ich damy i dzieci - a wszyscy w 
stosownych do epoki kostiumach. 
Parady, turnieje, walki bohurto-
we, było co oglądać i podziwiać. 
A wieczorami koncerty i zabawy 
do rana. 

A dlaczego w Maszewie wraca 
się do czasów średniowiecza? 
Bo to miasto z bogatą i bardzo 

ciekawą przeszłością. Prawa miej-
skie uzyskało w 1278 roku i kiedy 
przygotowano się do obchodów 
730-lecia Maszewa w 2008 roku, 
postanowiono głównym punktem 
tych obchodów uczynić nawiąza-
nie do tamtych czasów. Dzięki gru-
pie zapaleńców z maszewskiego 
Bractwa Rycerskiego - Roty Pieszej 
von Massow, do Maszewa zjechały 
bractwa rycerskie z całej niemal 
Polski, a turnieje, walki, kiermasze 
i historyczne inscenizacje ściągnę-
ły do Maszewa setki ludzi, którzy 
chcieli poczuć klimat tamtych 
czasów. Zorganizowana z dużym 
rozmachem impreza pod nazwą 
"Średniowieczuj w Maszewie" 
spodobała się i na stałe weszła 
do kalendarza tego niewielkiego 
miasta. 

Za rok dziesiąte jubileuszowe 
"Średniowieczuj", na które już te-
raz gospodarze Maszewa wszyst-
kich miłośników historii i dobrej 
zabawy zapraszają. I zapewniają, 
że będzie się działo.

M. Palica 

Średniowiecze w Maszewie  
Po raz dziewiąty mieszkańcy Gminy Maszewo i ich goście przenieśli się w czasy średniowieczne. 
A to za sprawą imprezy "Średniowieczuj w Maszewie", jaka odbyła się w tym mieście w dniach 
18 i 19 sierpnia 2017 roku. 
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Wszystkie projekty – finansowane 
z budżetu województwa zachod-
niopomorskiego - polegają na zor-
ganizowaniu szkoleń, warsztatów i 
innych działań społecznych, integru-
jących, aktywizujących, edukacyj-
nych i kulturalnych, realizowanych 
w ramach projektu grantowego, 
które mają na celu wzmocnienie 
kapitału społecznego mieszkańców 
obszaru LSR.

Umowę na realizację grantu 
podpisali:
1. ANDRZEJ RÓŻAŃSKI. 

W ramach projektu ABC MIĘ-
KOWA przeprowadzone zostanie 
dziewięć zadań w tym m.in.: Ka-
lendarz na 2018 r. pt. „Mieszkańcy 
Miękowa”, „Widokówka z Mię-
kowa”, „Encyklopedia Miękowa”, 
poradnik kulinarny - „Menu Mięko-
wa”, nagranie audio - „Szepty Mię-
kowa”, warsztaty rękodzielnicze 
- „Ozdoby Choinkowe”, Mikołajki 
- spotkanie integracyjne adreso-
wane do wszystkich mieszkańców, 
„Miękowo daj się nakręcić”- film o 
życiu mieszkańców, który zostanie 
zamieszczony w Internecie i posłu-
ży do celów promocyjnych oraz 
zakup koszulek z wykonanymi 
nadrukami.

2. CENTRUM EDUKACJI 
NIEFORMALNEJ I OUTDOORU. 

W ramach projektu WARSZTATY 
ROZWOJOWE DLA MIESZKAŃCÓW 
POWIATU GOLENIOWSKIEGO 
przeprowadzone zostaną szkole-
nia i warsztaty, w tym: „Aktywny 
Senior”- działanie w zakresie 
tańca i gimnastyki dla grupy 50+, 
„Otwórz głowę”- działanie warsz-
tatowe oparte na innowacyjnych 
metodach socjoterapii, nauki 
przez doświadczenie i edukacji 
nieformalnej, „Inspirująco poezją”- 
dla grupy 60+, „Kurs trenerów 
UEFA”, „Trening pamięci i koncen-
tracji 50+”, „Outdoor jako przyja-
ciel procesu kształcenia - warsztat 
z aktywnych form edukacyjnych”,  
„Trening wzroku - jak pracować 
z komputerem bez zmęczenia 
oczu”, „Wzrok dziecka, a trudności 
w szkole”, „Warsztaty z gliny dla 
początkujących”. 

3. STOWARZYSZENIE 
TEATR KRZYK. 

W ramach projektu TUTAJ 
MIESZKAM przeprowadzone 
zostaną: warsztaty teatralne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w 
teatralnej KotłoFFni Teatru Krzyk. 

Warsztaty integracyjne w okresie 
bożonarodzeniowym - „Piecze-
nie świątecznych pierników” dla 
mieszkańców wybranych miej-
scowości (Sokolniki, Bagna, Ra-
dzanek, Tarnowo). Warsztaty dla 
dorosłych (powyżej 45 roku życia) 
„Historie pisane”. Całodniowe 
warsztaty z różnych dziedzin sztu-
ki w 3 szkołach podstawowych 
Gminy Maszewo (Maszewo, Dębi-
ce, Rożnowo) jako wydarzenie w 
ramach Ogólnopolskich Spotkań 
Młodego Teatru Krzykowisko 
(uczestnicy poniżej 24 roku ży-
cia). A także koncert pod nazwą 
„Tutaj Mieszkam” z udziałem 
mieszkańców Gminy Maszewo 
oraz profesjonalnych muzyków. 
Podczas koncertu odbędzie się 
również prezentacja działalności 
Teatru Krzyk na przestrzeni ostat-
nich 15 lat. 

4. STANISŁAW MICZEK. 
W ramach projektu W KRĘGU 

EKO-ENERGII I POLSKICH TAŃ-
CÓW INTEGRACYJNYCH prze-
prowadzone zostaną spotkania 
warsztatowe mieszkańców wsi 
Gminy Goleniów. W trakcie warsz-
tatów  uczestnicy nabędą wiedzę 

Wodne skarby, eko-energia 
i szepty Miękowa
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego podpisało pierwsze umowy 
grantowe z podmiotami, które realizować będą inicjatywy w ramach projektu "Wzmocnienie 
kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację działań społecznych, 
integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych". 

dotyczącą eko - energii cieplnej 
oraz przyswoją polskie tańce 
integracyjne: poloneza, chodzo-
nego, siedmiokroczka, klapoka, 
gołąbka, miotlarza, zbója, mary-
nię, na żyda.

5. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 
RZEK INY I GOWIENICY. 

W ramach projektu WODNE 
SKARBY POWIATU GOLENIÓW 
– PROJEKT PODNIESIENIA ŚWIA-
DOMOŚCI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
(SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 
4-8) ORAZ LOKALNEJ SPOŁECZ-
NOŚCI NA TEMAT WALORÓW INY 
ORAZ GOWIENICY przeprowadzo-
nych zostanie 7 warsztatów: 5 
warsztatów  w szkołach podsta-
wowych (połączone z projekcją 
filmu o Inie) oraz 2 warsztaty w 
terenie (terenowe spotkanie z 
uczniami szkół podstawowych na 
tarliskach dorzecza Iny i Gowie-
nicy) w celu podniesienia wiedzy 
oraz świadomości młodzieży 
szkolnej na temat dorzecza Iny 
oraz Gowienicy, które są ważnym 
elementem  Powiatu Goleniów. 
Oprócz warsztatów zaplano-
wano także stworzenie filmu 
edukacyjnego pt. „Wodne skarby 

Powiatu Goleniów”, który oprócz 
materiału edukacyjnego dla szkół 
będzie służyć także jako promocja  
regionu. 

6. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNI-
KÓW ZIEMI STEPNICKIEJ LOT. 

W ramach projektu SZKOLENIA 
I WARSZTATY MARYNISTYCZNO – 
PRZYRODNICZO – RATUNKOWE 
realizowane zostaną: szkolenie z 
zakresu udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, warsztaty ka-
jakowe i przyrodniczo-ratownicze 
oraz motorowodne.

7. STOWARZYSZENIE 
UNIWERSYTET TRZECIEGO 
WIEKU W NOWOGARDZIE. 

W ramach projektu zrealizuje 
warsztaty fotograficzne pod tytu-
łem "FOTO – PRZYGODA".

8. KLUB SPORTOWY 
LZS PRZYBIERNÓW. 

W ramach projektu DBAM O 
SIEBIE, DBAM O CAŁY ŚWIAT zre-
alizowane zostaną warsztaty w 
zakresie sportu, dbania o zdrowie, 
ochrony środowiska i psychologii. 
                                          

Redakcja
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„Goleniów za dobry” - ... ot, krót-
kie sformułowanie, które zapadło 
mi ostatnio w pamięć. Kolejny raz 
sprawdza się zasada: „mocne i in-
trygujące słowa przyciągają uwagę 
odbiorcy”. Te akurat przyciągnęły 
moją. Jak być „za dobrym”, skoro 
zawsze można być lepszym? Czy 
wszystko  w naszym mieście jest 
idealne? Oczywiście, że nie.

Jak wszędzie w Polsce, tak i w 
Goleniowie miewamy dziury w 
ulicach, naprędce ubite drogi, a 
okoliczni  mieszkańcy w czasie 
roztopów  muszą radzić sobie 
„staropolskim” wiaderkiem gruzu.  
W trakcie suchego lata, często ze 
zmarszczką na czole, obserwują 
kłęby kurzu, unoszące się chwilę 
po tym, jak nastoletni syn sąsiada 
minął ich z  ogromną prędkością 
sportowym autem ojca.

Jak w większości parków w Pol-
sce, po zejściu  ze ścieżki zachować 
należy wzmożoną czujność – połą-
czoną w linii prostej z miłośnikami 
zwierząt, którzy już niespecjalnie 
dbają o czystość podeszw i bez-
troski spacer pozostałej części 
społeczeństwa.

Regularnie też czytamy o wy-
wróconych koszach, zniszczonych 
znakach, tablicach, przystankach i 

innych aktach wandalizmu. Dumy 
naszemu miastu nie przysparza 
również „lokalna czarna owca 
architektury” - co gorsza, jedno-
cześnie wizytówka miasta - teren 
dworca  kolejowego z kładką nad 
przejazdem. Chyba warto wska-
zać palcem także na Goleniowski 
Dom Kultury i Amfiteatr, które 
od dawien dawna zasługują na 
porządny remont.

Jednakże, choćbym wymieniła 
sto i więcej takich „wpadek”, to nie 
zmieni to faktu, że czuję radość i 
wdzięczność , że mieszkam i funk-
cjonuję w Goleniowie. Nie myślę tu 
nawet o wskaźnikach zasobności 
gminy, choć gołym okiem widać 
pozyskiwane fundusze – kilometry 
dróg, obwodnic, ścieżek rowero-
wych i chodników. Argumentem 
nie jest też lokalizacja miasta, 
bo choć w opinii mieszkańców 
południa Polski: „to już prawie 
nad morzem”, to  jednak zgodnie 
z pewną reklamą sprzed kilku lat: 
„prawie robi wielką różnicę”.

Z racji wykonywanego zawodu, 
szanse na pracę mam podobne w 
każdym miejscu w Polsce – wszę-
dzie są dzieci i szkoły. Miasto, w 
którym mieszkam ma, jak więk-
szość w Polsce, kilka marketów, 

kawiarni, sklepów, parków. Nie 
wyróżnia się w zasadzie niczym od 
innych (o podobnej wielkości i po-
pulacji). Gdzie zatem uzasadnienie 
tej wdzięczności losowi, że trafiłam 
właśnie do Goleniowa? Na jakiej 
podstawie twierdzę, że można być 
dumnym z Goleniowa? Kilkanaście 
lat temu uczestniczyłam w rozmo-
wie grupy osób mieszkających w 
różnych miejscowościach naszego 
województwa. Pierwsze pytanie 
brzmiało oczywiście: „Skąd je-
steś?”. Szczecin, Chojna, Stargard 
itp. Pada także nazwa miejscowo-
ści liczącej wówczas około 12 ty-
sięcy mieszkańców, leżącej około 
45 km na południowy wschód od 
centrum Szczecina. „Mieszkasz 
w xxx ?!!! Ja myślałem, że przez 
xxx można tylko przejechać!”. 
Nie trzeba dodawać, że nie było 
przyjemnym usłyszeć takie słowa 
o swoim mieście, a mina rozmów-
czyni, rodowitej xxx-anki, zrzedła. 
We wspomnianej wymianie zdań 
zawiódł czynnik ludzki – ktoś ewi-
dentnie nie wiedział, że czasem 
„milczenie jest złotem”.

Wprost przeciwnie sprawa wy-
gląda w Goleniowie. Twierdzę 
bowiem, że czynnik ludzki jest 
jedną z najmocniejszych stron 

naszego miasta. Śmiem twierdzić, 
że każdy potrafi wskazać kogoś 
aktywnego, zaangażowanego. 
Kogoś, kto organizuje choćby 
lokalną zabawę na zakończenie 
lata, piknik rodzinny czy spotkanie 
dla seniorów. Ludzie działający w 
instytucjach, organizacjach, miej-
scach dostępnych publicznie nie 
są obcy, nieznani, zamknięci pod 
kloszem. Ważniejsze jest jednak 
to, że jest ich naprawdę wielu. 
Część działa na terenie wyłącznie 
centrum miasta. Jest grupa, która 
poświęca swój czas, siły i energię  
dla małych, wiejskich ośrodków.  
Wystarczy wziąć do ręki Kulturo-
maniaka, sprawdzić kalendarz na 
stronie gminy, obserwować profil 
Centrum Informacji Kulturalnej i 
Turystycznej, aby poznać możli-
wości ciekawego spędzenie czasu 
wolnego, bez względu na wiek i za-
interesowania.  Oferta wydarzeń, 
gabloty, tablice ogłoszeń obfitują 
w dowody aktywności Golenio-
wian. Tak, jak alpinista zdobywa 
górę, bo ona jest, tak są tutaj  
ludzie, którzy z podobnych pobu-
dek organizują festyn/spotkanie/
koncert dla lokalnej społeczności. 
Owi obywatele wsłuchani w słowa 
Wojciecha Młynarskiego: „Róbmy 

swoje! Może to coś da – kto wie?” 
i przeświadczeni, że właśnie to do 
nich należy, tworzą kalendarz i 
charakter miasta.

Czy mieszkam w mieście „za 
dobrym”? Pewnie nie. Mieszkam w 
mieście, w którym mam od kogo 
uczyć się aktywności i profesjo-
nalizmu. Mieszkam w mieście, w 
którym mogę realizować  choćby 
„alpinistyczne” pomysły. Miesz-
kam w miejscu, które bezustannie 
rozwija się i pięknieje.

Została nam do wyjaśnienia 
jedna kwestia. We wspomnianej 
przeze mnie rozmowie, powie-
działam oczywiście, że pochodzę z 
Goleniowa. Po komentarzu, który 
usłyszała koleżanka, miałam w 
głowie kilka obaw. Czy przez Gole-
niów warto nawet przejechać? Czy  
nie wypada blado w porównaniu z 
większymi miastami? Czy w ogóle 
wiedzą, gdzie leży to miasto?! 
Okazuje się jednak, że niepokoje 
były bezpodstawne.  „Goleniów? 
Byłem. Macie świetny festiwal 
teatralny - Bramat, prawda?”. Było 
to kilkanaście lat temu!

Bądźmy dumni z Goleniowa. 
Dobrze trafiliśmy.

Magdalena Cieśla

Magdalena 
Cieśla 

Konkurs na artykuł do „Wieści z bezdroży” - I miejsce
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Taką właśnie perełką jest miej-
scowość Dzisna ze swoim póź-
norenesansowym kościołem. 
Jest to niewielka wieś w gminie 
Przybiernów, leżąca w północnej 
części naszej pięknej Puszczy Go-
leniowskiej, w odległości ok. 18 
km od stolicy powiatu – Golenio-
wa i ok. 2 km od stacji kolejowej 
w Łoźnicy. Dawniej obok Dzisny 
przebiegała linia kolejki wąskoto-
rowej, łącząca Gryfice ze Stepni-
cą. Z powodu nierentowności (bo 
w naszym kraju jak zwykle nic się 
nie opłaca) zostałazlikwidowana, 
a szkoda - bo w sezonie letnim 
na pewno cieszyłaby się dużym 
zainteresowaniem turystów.

Jak podają dawne źródła, wio-
ska powstała prawdopodobnie w 
końcu XIII wieku, bo obok innych 
słowiańsko brzmiących nazw 
miejscowości, leżących na tych te-
renach wymieniona została także 
osada o nazwach Dysko, Zdiseko, 
Zdech i Zdeslav. Prawdopodobnie 
sama nazwa wzięła się od rycerza 
nazwiskiem Wozeke de Diseko, 
który jako jeden ze świadków 
został wymieniony w dokumen-
tach z roku 1311, dotyczących 
sprzedaży przez miasto Wolin 
kapitule katedralnej w Kamieniu 
rocznej renty dla jednej z wikarii. 
Niemiec Bruggemann, przebywa-
jąc na tych terenach,umiejscowił 
jakoby zamek znajdujący się na 
tzw. Górze Zamkowej położonej 
na zachód od wsi, tuż za rzeczką 
Gowienicą. Ponoć jeszcze na 
początku XX wieku dobrze były 
widoczne jego obwałowania oraz 
fosa.

 W dawnych czasach Dzisna 
musiała być dosyć bogatą miej-
scowością, bo obok kościoła, 
szkoły i zajazdu swoje zakłady 
rzemieślnicze posiadali:kowal, 
ślusarz, stolarz, kołodziej, ogrod-
nik, szewc i szynkarz (gdyż w 
tamtych czasach żadna wieś bez 

Kościół w Dziśnie 
perełka powiatu goleniowskiego
Na terenie powiatu goleniowskiego znajduje się wiele ciekawych 
zabytków, wśród których przeważają obiekty sakralne. Nie trzeba 
jechać daleko, aby zobaczyć coś, co nas zachwyci.

karczmy nie mogła się obejść). 
Przez większość swego istnienia 
wieś pełniła rolę osady o typowo 
rolniczym charakterze.

Najcenniejszym zabytkiem 
znajdującym się we wsi jest ko-
ściół pw. św. Stanisława BM. Do 
1945 r. był kościołem filialnym 
parafii w Łoźnicy, obecnie jest 
kościołem filialnym parafii w 
Trzechlu.

Świątynię zbudowano pod ko-
niec XVI wieku, a już w wieku XVII 
została rozbudowana w kierunku 
wschodnim - jeszcze bez wieży, 
którą dobudowano około roku 
1673. Przetrwała ona do roku 
1906, gdy została rozebrana, a na 
jej miejscu postawiono wolnosto-
jącą dzwonnicę. Zastanawiano się 
także nad rozebraniem kościoła ze 
względu na jego zły stan technicz-
ny, ale ostatecznie zdecydowano 
się na przeprowadzenie gruntow-
nego remontu co miało miejsce w 
latach 1928-1936.

Po zakończeniu II wojny świa-
towej, na mocy Konferencji Pocz-
damskiej Ziemie Zachodnie zosta-
ły przyznane Polsce. Ze względu 
na to, że kościół znajdował się też 
w pobliskiej Łoźnicy, decyzją ów-
czesnej władzy ludowej, która za 
kościołami nie przepadała ze świą-
tyni w Dziśnie zrobiono owczar-
nię. Nic dziwnego, że świątynia 
ulegała stopniowemu niszczeniu 
i po  likwidacji owczarni istniała 
obawa, że zostanie rozebrana. Na 
szczęście tak się nie stało – a  to 
dlatego,że zupełnie przypadko-
wo pod warstwą wapna odkryto 
polichromię, czyli malowidła na 
drewnianym sklepieniu i ścianach 
kościoła.

Sprawą zainteresowano Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Szczecinie i podjęto 
bardzo słuszną i jedyną decyzję 
o remoncie świątyni, który prze-
prowadzono w latach 1978-1981.
Uroczyście kościół poświęcono 

w październiku 1981 i ponownie 
udostępniono wiernym. Po pew-
nym czasie od strony zachodniej 
zbudowana została nowa wieża 
(po wcześniejszej wolnostojącej 
dzwonnicy nic nie zostało). 

Czas jednak robi swoje. Z bie-
giem lat zaczął pogarszać się stan 
elementów konstrukcyjnych, co 
wymusiło przeprowadzenie w 
latach 1993-1995 ponownego 
remontu kapitalnego. Wtedy to w 
podstawie wieży wygospodaro-
wano pomieszczenia na zakrystię 
i salkę katechetyczną, zrekon-
struowano brakujący w ołtarzu 
obraz oraz oszklenie witrażowe w 
oknach, zachowując przy tym jego 
pierwotną tematykę. Cała świąty-
nia wraz z wielopołaciowym za-
mknięciem prezbiterium pokryta 
została dwuspadowym dachem z 
dachówki ceramicznej, natomiast 
wieża została zamknięta dachem 
namiotowym zwieńczonym kulą 
i wiatrowskazem w formie cho-

rągiewki, na której widnieje data 
1690. Nad chorągiewką umiesz-
czono krzyż. 

W dawnych czasach bywało 
tak, że kościoły budowano w cen-
trum miejscowości na niewielkich 
wzniesieniach. Chodziło o to, żeby 
był on widoczny z daleka, stając 
się jednocześnie doskonale wi-
docznym punktem orientacyjnym 
dla wędrowców czy kupców. Jak 
przystało na XVII-wieczną budow-
lę,świątynia wzniesiona została w 
bardzo modnej wówczas technice 
szkieletowej. Do jej budowy użyto 
najtrwalszego drzewa, to jest dę-
biny. Najpierw jednak wykonano 
kamienną podmurówkę o planie 
prostokąta, a na niej ustawione 
zostały pionowe belki zwane 
podwalinami, które wzmocniono 
poziomymi ryglami oraz ukośny-
mi zastrzałami. Konstrukcja ścian 
spięta została oczepem, na niej 
spoczęła więźba dachowa wraz z 
drewnianym stropem zamykają-
cym wnętrze. Miejsca pomiędzy 
belkami zostały wypełnione regu-
larnymi prostokątnymi fachami,u-
zupełnionymi szczapami drewna i 
obłożone obustronnie mieszaniną 
składająca się z gliny i słomy. W 
środkowym pasie ścian umiej-
scowione zostały niewielkie okna. 

Dzisiaj do kościoła prowadzą 
dwa wejścia - jedno od strony 
wieży, drugie zaś znajduje się od 
strony południowej.

Wejdźmy zatem do środka: 
wszystko wykonane jest z drewna. 
Uwagę przyciąga przede wszyst-
kim ołtarz, w którym pomiędzy 
kolumnami znajdują się namalo-
wane na desce sceny przedstawia-
jące ostatnią wieczerzę w predelli 
oraz w szafie zdjęcie Jezusa z krzy-
ża. Pięknie wykonane zwieńcze-
nie przedstawia pełnorzeźbione 
postacie muzykujących aniołów.

Kolejnym elementem świątyni 
jest późnorenesansowa ambona 
pochodząca z 1690 roku, bogato 
zdobiona scenami biblijnymi oraz 
kompozycjami florystycznymi. 
Nad nią zawieszono pod stropem 
ozdobny baldachim. Po prze-
ciwnej stronie ołtarza i ambony 
znajduje się empora chórowa z 
balustradą płycinową przedsta-
wiająca dwunastu apostołów. 
Spoglądamy w górę, nad nami 
XVI-wieczna polichromia stropu 
wykonana przez Michała Wurma, 
przedstawiająca motywy roślinne i 
postacie aniołów. Po obu stronach 
stropu umieszczono sceny ze Sta-
rego i Nowego Testamentu, w ob-
ramieniu o motywach roślinnych, 
wymalowane na kasetonach. 
Oryginalnym elementem wyposa-
żenia jest także ścienne epitafium 

Konkurs na artykuł do „Wieści z bezdroży” - II miejsce
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Wytrawne drożdżówki 
z konfiturą z czerwonej cebuli
Ciasto:
- 75 gramów świeżych drożdży
- 3 łyżki cukru
- 1 łyżka soli
- 4 jajka
- ¾ szklanki oliwy z oliwek
- niepełna ½  szklanki mleka
- 3 szklanki mąki pszennej

NadzieNie:
- 5 dużych czerwonych cebul 
- ząbek czosnku
- 200 ml śmietany 18% 
- 2 łyżki oleju rzepakowego do smażenia 
- 1 łyżka suszonego majeranku
- sól do smaku i pieprz do smaku (według uznania)
Dodatkowo: białko z jednego jajka, czosnek granulowany 
oraz suszone oregano.

PrzygotowaNie farszu:
1.  Na rozgrzanej oliwie z oliwek usmaż pokrojoną w piórka cebulę 
oraz drobno posiekany czosnek. Smaż aż warzywa zmiękną i przy-
rumienią się.
2.  Zalej cebulę śmietaną, dopraw solą, pieprzem oraz majerankiem.
3. Odstaw do ostygnięcia.

PrzygotoWanie drożdżóWek:
1.  Do niemetalowej miski wkrusz drożdże i zasyp je cukrem.
2.  Roztrzep jajka, wymieszaj je z olejem, mlekiem oraz mąką. Mik-
sturą zalej drożdże z cukrem.
3.  Odstaw nakrytą ściereczką miskę w ciepłe miejsce na 3-4 godziny. 
Nie mieszaj.
4.  Po upływie wskazanego czasu, wymieszaj składniki w misce. 
Wyrabiaj ciasto na stolnicy przez kilka minut, posypując je mąką 
tak, aby ciasto było miękkie, sprężyste i nie przyklejało się do rąk.
5.  Wyrobione ciasto podziel na 10 części. Każdą z części delikatnie 
rozwałkuj. Na środek placków nałóż porządną ilość farszu cebulo-
wego, uformuj okrągłą bułeczkę. Każdą posmaruj roztrzepanym 
białkiem oraz posyp odrobiną granulowanego czosnku i oregano.
6.  Piecz w rozgrzanym do 180oC piekarniku około 20 minut.

kk

wykonane w formie architekto-
nicznej o wymiarach 3x1,37m 
wraz z uszakami po bokach z 
polem herbowym w zwieńczeniu 
oraz polem inskrypcyjnym u dołu, 
znajdujące się na ścianie od strony 
północnej. W szafie centralnej epi-
tafium umieszczono obraz olejny 
na desce przedstawiający ukrzyżo-
wanie Chrystusa na tle Jerozolimy. 
Tablica poświęcona została Han-
sowi Georgowi Kröglerowi. Pod 
sufitem umieszczono mosiężne 
odlewane sześcioświecowe żyran-
dole z 1633 roku.

W okresie przedwojennym w 
kościele znajdowało się więcej 
zabytkowych elementów wy-
posażenia, ale po zakończeniu 
działań wojennych niektóre z nich 
przepadły i do dziś nie wiadomo 
co się z nimi stało. I tak: nie ma 
już kielicha i pateny z XVII i XVIII 
wieku,chrzcielnicy wolnostojącej 
z XVII wieku wykonanej z drewna 
sosnowego. Zniknęła ława kolator-
ska z polichromowanymi herbami 
fundatorów oraz inskrypcją „Jakob 
von Kollerund Ludwies Hedwieg 
von Kalgstein. 1673”. Zginęły także 
cynowe świeczniki ołtarzowe ufun-
dowane przez rodzinę Redmerów 
w latach 1742-1743, świecznik 
podwójny wraz z inskrypcją „Anno 
1633. Augustinus Lumke”, misa 
chrzcielna oraz dzwony odlane 
przez Johanna Heinricha Schmidta 
ze Szczecina w 1723 roku.

Jednak, pomimo że brakuje kilku 
elementów,to i tak maleńki kośció-
łek w Dziśnie jest najpiękniejszym 
zabytkiem na Ziemi Goleniowskiej 
i jednym z najpiękniejszych na Po-
morzu Zachodnim. Warto więc wy-
brać się do tej małej miejscowości.

WuKa

Składniki na około 10 drożdżówek

Konkurs na artykuł 
do „Wieści z bezdroży” - III miejsce
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Zapraszamy do Dziwnowa !
Dziwnów to urocze miasteczko położone nad Bałtykiem, przy ujściu rzeki Dziwny do 
morza... Idealne miejsce dla plażowiczów i aktywnie wypoczywających, tych, którzy lubią 
sporty wodne i wędkowanie, ale także dla osób, które szukają spokoju i kontaktu z naturą.  
To prawdziwy raj na letni wypoczynek.

Pokoje i PrZycZePy kemPingowe
3 pokoje z łazienkami (2-osobowy, 3-osobowy i 4-5 osobowy), tv kablowa, czajnik, parawan, 
nie krępujące wejścia z podwórka, zacisznie.
Dysponujemy też przyczepą kempingową na terenie ogrodzonego podwórka, tv kablowa, 
łazienka do przyczepy obok.
Do dyspozycji gości kącik z aneksem kuchennym i lodówką; na podwórku stoliki i grill, 
blisko plaża (150 m), rzeka (200 m), sklep (50 m), jadłodajnie (50 m), kort tenisowy (200 
m), boisko (200 m), park (200 m), przystanek PKS (200 m), przystań statków pasażerskich 
wypływających w rejsy po morzu i rzece (400 m).
Pokój 2-osobowy (2 tapczaniki jednoosobowe), 3-osobowy(wersalka+tapczanik), 4-5 osobowy  
(2 pokoiki łączone łukiem, 2 wersalki+tapczanik). 
4-5 osobowa przyczepa kempingowa (dwa szerokie spania).

Rezerwacje po wpłacie zadatku na konto 19124038681111001040807479.
Gości szumneGo życia towarzyskieGo i mocno zakrapianych imprez, 

odsyłamy pod inne adresy.
Ceny zależne od terminu i liczby osób. Doba zaczyna się od godz. 12.00 kończy o 10.00. 

Informacje i rezerwacje tel.530396002 lub 782400240
Serdecznie Zapraszamy

www.kwateryubasi.nocujtu.pl

Nova Centrum Edukacyjne 
zaprasza na kurs (30 h)

instruktora fitness 
Tryb oraz termin kursu dopasowany jest 
pod potrzeby kursanta/grupy (wieczorowy, weekendowy).
Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach (od 3 do 5 osób),
ale także jest możliwość utworzenia szkolenia indywidualnego. 

W ramach szkolenia zapewniamy:
- zajęcia w renomowanym klubie JATOMI Fitness w centrum Szczecina
- doświadczonego trenera 
- certyfikat ukończenia kursu oraz zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji 
  Narodowej
- drobny poczęstunek: kawa, herbata, ciastka kruche, cukierki.

Program kursu:
1. Praca instruktora fitness
2.Metody wysiłku fizycznego 
3. Fizjologia wysiłku fizycznego
4. Anatomia funkcjonalna
5. Patologia ruchu
6. Pierwsza pomoc
7. Podstawy treningu funkcjonalnego
8. Podstawy dietetyki
9. Zajęcia fitness
10. Praktyka                                                   szczecin.kursy@nova.edu.pl

Święto Plonów tradycyjnie 
rozpoczęło się polową Mszą 
Świętą Dziękczynną, którą od-
prawił ksiądz wikary Łukasz 
Suski, wprowadzając wcześniej 
korowodem grupy wieńcowe z 
siedmiu sołectw: Czarnocina, 
Gąsierzyna, Kopic, Łąki, Piasków 
Małych, Stepniczki oraz Żarnowa. 
Podczas mszy nastąpiło złożenie 
darów, czyli owoców pracy rąk 
ludzkich, a po niej starostowie 
dożynek - Barbara Kleszcz i Adam 
Kuchmistrz - przekazali na ręce 
burmistrza Miasta i Gminy Step-
nica Andrzeja Wyganowskiego 
bochen chleba, którym gospo-
darz podzielił się z uczestnika-
mi uroczystości. Po obrzędzie 
dożynkowym rozstrzygnięty 
został konkurs na najpiękniejszy 
wieniec, który jest symbolem 
zebranych plonów.

Jury (Stanisława Rzymczyk – 
zastępca Burmistrza Miasta i 
Gminy Stepnica, Zofia Sylwestrzak 
– Dama Orderu Świętego Stanisła-
wa, Krzysztof Targoński – Komen-
dant Powiatowy Policji, Arkadiusz 
Skrzypczak – Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 

Dożynki i turniej wsi
26 sierpnia w Stepnicy odbyły się gminne dożynki. Po raz kolejny uroczystości połączone były z turniejem wsi.

oraz Lidia Wyzińska – dyrektor 
GOK) miało bardzo trudne zada-
nie – ocenić wieńce, biorąc pod 
uwagę użycie plonów oraz walory 
estetyczne. Zwycięska drużyna 
Łąki otrzymała czek o wartości 700 
zł, sołectwo Żarnowo za II miejsce 
600 zł, a za III miejsce sołectwo 
Czarnocin - 500 zł. Pozostałe so-
łectwa, biorące udział w konkursie, 
otrzymały "nagrody pocieszenia" 
w wysokości 200 zł.

Nieodłączną częścią dożynek 
był Turniej Wsi – w tym roku 
odbywający się już po raz czter-
nasty. Uczestniczyło w nim osiem 
sołectw, które zmagały się w 
pięciu konkurencjach - toczeniu 
opony, wyścigu Kopciuszków, 
zbieraniu jaj, wyścigu przebierań-
ców i wykopkach. Jak zawsze było 
mnóstwo emocji, ale – co ważne 
– wszystko zakończyło się spo-
kojnie, mimo zaciętej rywalizacji. 

Zwycięstwo i czek o wartości 1000 
zł wypracowała sobie drużyna z 
Kopic. II miejsce i 700 zł zdobyło 
sołectwo Widzieńsko, a III miejsce 
i 500 zł – drużyna z Czarnocina. 
Pozostałe sołectwa otrzymały cze-
ki o wartości 200 zł. Nad całością 
Turnieju czuwało Jury w składzie: 
Lidia Barbasiewicz, Daria Grądz i 
Monika Kuropatwa.

Na stoiskach tego dnia królo-
wał chleb ze stepnickiej piekarni, 

ale były też przetwory i domowe 
wypieki, grillowe różności i wiele 
innych pyszności. Nie zabrakło 
stoisk z ręcznie wykonanymi 
przedmiotami i atrakcjami dla 
dzieci, a wieczorem wystąpił ze-
spół disco polo DILEY. Wszystko 
zwieńczyła zabawa taneczna, któ-
rą poprowadził DJ Team.

Gminny Ośrodek Kultury 
– Gmina Stepnica


