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Podczas pierwszego dnia zlotu 
nastąpiło oficjalne powitanie 
uczestników oraz została omówio-
na idea „Zlotu Sołtysów”. Następ-
nie uczestnicy zostali podzieleni 
na dwie grupy warsztatowe, w 
których prowadzącymi były oso-
by posiadające doświadczenie w 
takich dziedzinach jak aktywizacja 
obszarów wiejskich, animacja oraz 
innowacje społeczne. Warsztaty 
poruszały tematykę z zakresu 
mobilizowania mieszkańców do 
podejmowania i prowadzenia 
działalności społecznej. Zajęcia 
były prowadzone z wykorzysta-
niem form wymagających ak-
tywnego udziału uczestników i z 
zastosowaniem metod warsztato-
wych, sprzyjających kształtowaniu 
umiejętności i postaw. 

Po części warsztatowej na-
stąpiła część wykładowa, doty-
cząca pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych na  rzecz sołectwa 
do 5000 zł. W tej części uczestnicy 
zlotu mieli również możliwość 
porozmawiać z panią Irminą 
Łachacz, która jest animatorem 
społeczności lokalnej. Podczas 

tego spotkania przedstawiciele 
sołectw wyrazili swoje sugestie i 
oczekiwania dotyczące współpra-
cy z animatorem. 

Podczas drugiego dnia zlotu 
zostały zaprezentowane przykła-
dy dobrych praktyk z działalności 
sołectw Dąbrowa Nowogardzka 

oraz Miękowo. W tym dniu rów-
nież biuro LGD zaprezentowało 
oraz skonsultowało z uczestnika-
mi swoje plany dotyczące najbliż-
szej działalności Stowarzyszenia. 
Jednym z poruszonych tematów 
był projekt współpracy realizo-
wany przez LGD, a dotyczący 

stworzenia aplikacji mobilnej z 
questami1 oraz skrytkami geo-
cachingowymi2. Podczas rozmo-
wy z przedstawicielami sołectw 
wstępne zainteresowanie tym, 
aby w ich miejscowości powstał 
quest wyraziły: Dąbrowa Nowo-
gardzka, Długołęka, Gąsierzyno, 

Mosty, Niewiadowo, Stepnica 
oraz wspólnie Żółwia Błoć, Białuń 
i Miękowo. Drugim poruszanym 
tematem była gazeta, którą trzy-
mają Państwo w ręku. Uczestnicy 
zlotu wyrazili swoje sugestie na 
temat tego, co jeszcze powinni-
śmy umieszczać na jej łamach 
oraz tego, jaki wpływ na jej wy-
gląd mogą mieć sami. Następnie 
pierwsza edycja „Zlotu Sołtysów” 
została zakończona a uczestnicy 
udali się do domów.     

1.  Questing to forma aktywnego 
zdobywania wiedzy, w ciekawy sposób 
zapoznająca uczestników z lokalnymi 
ciekawostkami historycznymi i przyrod-
niczymi. Zabawa ta polega na przemie-
szaniu się w terenie zgodnie z instrukcją, 
w celu poszukiwania wskazówek, która 
mają pomóc odgadnięcie hasła wyprawy 
oraz odnaleźć ukryty „skarb”.     

2. Geocaching to gra terenowa pole-
gająca na poszukiwaniu za pomocą GPS 
skrytek ukrytych w ciekawych miejscach 
przez innych uczestników zabawy. 

Łukasz Wójcik 
pracownik biura LGD

Zlot Sołtysów
W dniach 23-24 września odbyła się pierwsza edycja „Zlotu Sołtysów”. Udział w tym wydarzeniu 
wzięło pięćdziesiąt osób z terenu powiatu goleniowskiego: sołtysi, członkowie rad sołeckich 
oraz osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich. 

Uczestników spotkania powitał 
oficjalnie Starosta Goleniowski, 
pan Tomasz Kulinicz, a szkolenie 
poprowadziła pani Monika Ma-
tławska. Udział w nim wzięło11 
przedstawicieli szkół z terenu 
powiatu goleniowskiego. Pod-
czas zajęć przedstawiono rów-
nież możliwość  wykorzystania 
historii ośrodka andrychowskiego 
jako studium przypadku służące-
go omawianiu oraz analizowaniu 
wybranych zagadnień i  zjawisk 
ekonomicznych. 

W czasie spotkania uczestnicy 
poznali w  praktyce podstawo-
wy  oraz zaawansowany wariant 

Chłopska Szkoła Biznesu
27 września 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Goleniowie odbyło się 
szkolenie  z prowadzenia międzyszkolnych rozgrywek z wykorzystaniem gry 
symulacyjnej Małopolskiego Instytutu Kultury „Chłopska Szkoła Biznesu”. 

rozgrywki „Chłopskiej Szkoły Biz-
nesu”  i nauczyli się prowadzenia 
zajęć z grupami od 12 do 30 osób. 

Rozgrywki wewnątrzszkolne III 
edycji będą trwać od września do 
listopada tego roku. Finał powia-
towy III edycji „CSB” odbędzie się 
15 grudnia 2017 roku w Szkole 
Podstawowej im. Bronisława 

Malinowskiego w Osinie. Finaliści 
tej edycji w dniach od 11 do 12 
stycznia pojadą w nagrodę na 
wycieczkę do Wrocławia. IV edycja 
turnieju będzie miała miejsce w 
drugim semestrze roku szkolnego 
2017/2018.                                 

 Łukasz Wójcik 
pracownik biura LGD
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Ustaliłyśmy wtedy, że spotykać 
się będziemy w świetlicy Szkoły 
Podstawowej, ponieważ nie mamy 
świetlicy wiejskiej (chyba jako je-
dyna wioska w Gminie Maszewo) 
i zajmiemy się jakimiś robótkami. 
Postanowiłyśmy, że będziemy raz 
w tygodniu organizować zajęcia 
manualne, aby rączki i  przy okazji 
główki trochę poćwiczyć. Na począ-
tek robiłyśmy kartki świąteczne  na 
Boże Narodzenie i gratulacyjne z 
okazji narodzin naszych wnucząt,  
co jest efektem świadczenia "500 
plus". Tematem następnych spo-

tkań robótkowych były Walentynki, 
a potem technika decoupage, którą 
ozdabiałyśmy słoiczki i butelki. A na 
zbliżające się Święta Wielkanocne 
postanowiłyśmy wykonać palmę 
do naszego kościoła.

Czas leciał nieubłaganie i na ko-
lejnym spotkaniu uznałyśmy,  że 
możemy też śpiewać, bo przecież 
"śpiewać każdy może". Przynio-
słyśmy śpiewniki, nawet te piel-
grzymkowe, i podczas następnych 
spotkań dobierałyśmy repertuar, 
korzystając także z internetu, 

który jest dobrą kopalnią tekstów. 
Na jednym ze spotkań padła 

propozycja, aby zaśpiewać na 
dożynkach i zaczęłyśmy szukać re-
pertuaru dobranego tematycznie 
do tego obrzędu. Okres wakacji i 
urlopów,  więc czasu było niewiele, 
aby odpowiednio się przygotować. 
Jednak nasza Beatka i jej szybkie 
decyzje o dobraniu strojów, jak 
również kierowanie zespołem, 
okazały się bardzo pomocne przy 
naszym spowolnionym z uwagi na 
wiek działaniu (większość pań to 

seniorki). I zdążyłyśmy, występując 
najpierw na naszych a potem na 
gminnych dożynkach.

Nasze  Święto Plonów - Dożyn-
ki rozpoczęto  mszą w kościele, 
druga część odbyła się pod wiatą 
przy Remizie OSP. Po oficjalnej 
części, niespodzianką dla miesz-
kańców Dębic był występ naszej 
15-osobowej grupy "Dębiczanek". 
Zaśpiewałyśmy 8 piosenek, za któ-
re otrzymałyśmy gromkie brawa, a 
nawet domagano się bisów, na co 
nie byłyśmy przygotowane. Po tej 
premierze już mamy propozycje, 
aby do zaprzyjaźnionych sołectw 
wpaść i też zaśpiewać.

Myślę, że nasze działania idą w 
dobrym kierunku. Chcemy, aby 
wyjście z domu było naszą wspól-
ną sprawą, bo każde nasze spo-
tkanie sprawia, że jesteśmy sobie 
bliższe, a radość w nas pozwala 
nam dalej się rozwijać i myśleć 
pozytywnie, a nie czekać w osa-
motnieniu na każdy kolejny dzień.

Bogumiła Lewandowska 
członek Rady Sołeckiej w Dębicach 

i członkini Koła Gospodyń Wiejskich

Uczestnicy wyjazdu zdobywali 
wiedzę botaniczno – dendrolo-
giczną w przepięknych okoliczno-
ściach przyrody, otoczeni wonią 
kwitnących roślin. Po wycieczce, 
mieszkańcy zainspirowani roz-
wiązaniami zastosowanymi w 
ogrodach Hortulus i Hortulus 
Spectabilis, próbują własnych sił 
przy aranżacji niewielkiego terenu 
zieleni znajdującego się w centrum 
Korytowa. 

Sołectwo Korytowo, przy wspar-
ciu Stowarzyszenia Szanse Bezdro-
ży Gmin Powiatu Goleniowskiego, 
złożyło wniosek do „Programu 
SPOŁECZNIK – Zachodniopomor-
ski System Wspierania Inicjatyw 
Oddolnych”, dzięki któremu moż-
liwe było sfinansowanie projektu: 
„Wyjazd edukacyjno – integracyjny 
do ogrodów Hortulus i Hortulus 
Spectabilis w Dobrzycy”. 

Iwona Janiszewska 
sołtys Korytowa

Dębiczanki w działaniu 
Koło Gospodyń Wiejskich istniało w Dębicach (Gmina Maszewo) od wielu lat. Przez pewien czas 
nie przejawiało jednak większej aktywności. Zmieniło się to, kiedy 30 listopada 2016 r. wybrałyśmy 
nowy Zarząd Koła, nadając mu nazwę „Dębiczanki”.

Pamiętajmy o ogrodach…
Małe marzenie mieszkańców Korytowa (Gmina Maszewo) spełnione. 48 osób 
miało możliwość zwiedzania pod okiem przewodnika ogrodów Hortulus i Hor-
tulus Spectabilis w Dobrzycy. A wszystko to w ramach programu SPOŁECZNIK 
realizowanego na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.
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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.

Celem szkolenia było działanie 
na rzecz tworzenia sieci kontak-
tów dla LGD, w tym zapewnienie 
pomocy technicznej w zakresie 
współpracy międzyterytorialnej 
wszystkich LGD  funkcjonujących 
w ramach PROW 2014-2020 Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 
Operacja miała charakter spotka-
nia w formie warsztatów, podczas 
których po przedstawieniu dobrej 
praktyki w ramach danego tema-
tu, następowała dyskusja, stwarza-
jąca warunki do wymiany wiedzy 

i doświadczeń oraz tworzenia 
sieci kontaktów. Stowarzyszenie 
Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 
Goleniowskiego podczas szkolenia 
było „gospodarzem” bloku poświę-
conego procedurom grantowym. 
Inne bloki obejmowały między 
innymi procedury dotyczące ope-
racji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej w ra-
mach PROW 2014-2020 oraz ope-
racji własnych LGD. 

Całe przedsięwzięcie zostało 
zorganizowane przez czterech 

partnerów: Dolnoodrzańską Inicja-
tywę Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”,  
Lokalną Grupę Działania „Powiatu 
Świdwińskiego” oraz Stowarzysze-
nie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 
Goleniowskiego. Operacja współfi-
nansowana była ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020. 

Łukasz Wójcik
Pracownik biura LGD

Giełda procedur 
LGD Pomorza Zachodniego
W dniach 6 - 7 września przedstawiciele Stowarzyszenia Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wzięli udział w szkoleniu 
wyjazdowym pn.: „Giełda Procedur Lokalnych Grup Działania  
Pomorza Zachodniego”, które odbywało się w Moryniu. 

Inicjatywa ta była skierowana 
do grup nieformalnych z ob-
szaru powiatu goleniowskiego, 
potencjalnych wnioskodawców 
w konkursach grantowych do 
LGD oraz wszystkich  członków 
Stowarzyszenia Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego. 
Celem głównym realizowanego 
projektu był rozwój i pobudzenie 
aktywności społecznej organizacji 
pozarządowych z terenu powiatu 
goleniowskiego. Podczas pobytu w 
każdym dniu odbyły się warsztaty z 
pozyskiwania funduszy z zewnętrz-
nych programów regionalnych 
oraz warsztaty z prognozowania 

Projektowanie przyszłości
W dniach 7-8 października w Pogorzelicy realizowany był projekt pt. „Projektowanie 
przyszłości - analiza potrzeb i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych z programów 
regionalnych”.

m.in. rozwoju społecznego za 
pomocą metody Delphi. Projekt 
był dofinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Zachod-

niopomorskiego otrzymanych w 
ramach Programu SPOŁECZNIK.

Łukasz Wójcik  
pracownik biura LGD
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Staramy się dbać o siebie i 
o jakość życia naszych rodzin, 
odżywiamy się zdrowo, uprawia-
my sport, ale czasem warto też 
zastanowić się, co łykamy, gdy 
zaczyna nas drapać w gardle lub 
mamy katar, albo co wcieramy 
sobie codziennie w skórę. 

Od ponad piętnastu lat 
mieszkam na wsi. Moje zaintere-
sowanie zdrowym stylem życia 
nie jest ślepym podążaniem 
za wszechobecną modą czy 
trendami, ale zwyczajną codzien-
nością. Mam nieustanny kontakt 
z przyrodą i to, co mnie najbar-
dziej fascynuje, to natura. Od 
dłuższego czasu przyglądam się 
ziołom, uczę się rozpoznawać je i 
zbierać. Zielarstwo stało się moją 
pasją, a wiedzę czerpię głównie 
z artykułów naukowych, książek 
zielarskich oraz internetu. 

Ziołowy smak życia
           

Wraz ze wzrostem naszej świadomości i zainteresowania ekologią  
i wszystkim, co ma swoje źródło w naturze, coraz więcej osób de-
cyduje się na szukanie alternatyw dla antybiotyków i chemicznych 
leków oraz nieskutecznych i drogich kosmetyków sklepowych. 

Niezwykle wciągającym i 
fascynującym zajęciem stało 
się dla mnie tworzenie octów 
ziołowych. Z zebranych na 
łąkach i w lesie oraz uprawia-
nych w moim ogrodzie bez 
chemii roślin robię smaczne i 
zdrowe przetwory. To doskonali 
domowi pomocnicy w dbaniu o 
zdrowie i urodę. Każdy, kto coś 
tworzy, ma swojego mentora. 
Moim była Lila z Wrocławia, 
którą poznałam latem na zlocie 
zielarskim. Dzięki niej odkry-
łam tajniki tworzenia własnych 
receptur zdrowych octów. Ku 
memu zdziwieniu okazało się, 
że nie jest to wcale trudne, a 
frajda  jest ogromna, możliwo-
ści kreatywnego wyżycia się są 
nieograniczone, a dodatkowo 
otrzymujemy produkt 100% 
naturalny.  

Korzyści dla naszego orga-
nizmu ocet ma przeogromne. 
Można stosować go zewnętrznie 
np. do płukania jamy ustnej lub 
gardła podczas stanów zapal-
nych. Nasze babcie leczyły nim 
pleśniawki. Działa antyseptycz-
nie, przeciwbólowo i zmniejsza 
ryzyko pojawienia sie blizn, bo 
zastosowany bezpośrednio na 
skórę leczy dolegliwości skórne, 
jest przydatny przy oparze-
niach - rozcieńczony w wodzie 
do przemywania oparzeń.   
Kompres z octem likwiduje ból 
głowy, może być stosowany do 
różnego rodzaju okładów przy 
stanach zapalnych stawów, 
wcierany w skórę pomaga w 
leczeniu żylaków, pomaga leczyć 
zwichnięcia i skurcze mięśni, 
likwiduje obrzęki nóg.  Może 
być środkiem pierwszej pomocy 
przy pokąsaniu przez owady czy 
wysypkach uczuleniowych. 

W dbaniu o urodę też ma 
swoje miejsce. Wykorzystywany 
do płukania włosów zapobiega 
ich wypadaniu, przetłuszczaniu 
i nadaje włosom ładny połysk.  
Rozcieńczony z wodą będzie 
tonikiem do codziennej pielę-
gnacji twarzy, o lekko kwaśnym 
odczynie, niszczącym bakterie 
odpowiedzialne za trądzik, roz-
jaśniający cerę. 

Ocet stosowany wewnętrznie 
reguluje ciśnienie, neutralizuje 
szkodliwe działanie wolnych rod-
ników, poprawia koncentrację i 
dodaje energii, likwiduje zapar-
cia, leczy bóle stawów i reuma-
tyzm, redukuje tkankę tłuszczo-
wą, usuwa toksyny z organizmu, 
pomaga zapobiegać miażdżycy, 
poprawia stan naczyń krwiono-
śnych, poprawia stan uzębienia, 
obniża gorączkę, hamuje rozwój 
infekcji, pomaga przy bezsenno-
ści, pobudza produkcję czerwo-
nych krwinek.  

Zdrowie zaczyna się w jelitach. 
Jelita są jednym z najważniej-
szych organów strategicznych 
w naszym organizmie. Jesteśmy 
tym, co jemy. Takie zdania można 
przeczytać obecnie coraz częściej 
i trudno z takimi stwierdzeniami 
polemizować. I to właśnie ocet 
przywraca właściwą florę bakte-
ryjną jelit, a poza tym tym ocet 
przejmuje i wyciąga właściwości 
lecznicze składników i ziół, z 
których został zrobiony. Najlepiej 
pić 2-3 razy dziennie po około 2-3 
łyżeczki domowego octu rozpusz-
czonego w wodzie, dla smaku 
można dodać trochę miodu. 
Pierwszą porcję najlepiej przyjąć 
na czczo zaraz po przebudzeniu, 
a potem między posiłkami. 

Dzieląc się swoimi doświadcze-
niami zachęcam do spróbowania 
wykonania własnego octu. Myślę, 
że w naszych domach na stołach 

i parapetach gospodyń będą go-
ściły piękne słoje, a zdrowy ocet 
doczeka się uznania, na jakie bez 
wątpienia zasługuje.

Jak zrobić ocet? 
Przygotowujemy słoiki, szmat-

ki i gumki do przykrycia, może 
być również kawałek ręcznika 
papierowego. Wybrane składniki 
na wsad, czyli owoce, warzywa 
lub zioła, należy umyć, pokroić 
na kawałki i wrzucić do słoja 
do pół objętości. Do przego-
towanej wody należy dodać 
cukier – ok 4 łyżek na każdy litr 
wody. Składniki na ocet zalać 
osłodzoną, wystudzoną wodą, 
pozostawiając  ok. 5 cm wolnej 
przestrzeni od góry, gdyż ocet 
będzie pracował. Zamieszać i 
przykryć całość gazą, ściereczką 
lub papierowym ręcznikiem 
oraz zabezpieczyć gumką – tak 
aby do środka nie dostały się 
muszki i zanieczyszczenia. 
Można przyczepić karteczkę 
z opisem, co to jest i z czego 
zrobione wraz z datą nastawu. 
Mieszać codziennie (najlepiej 
dwa razy dziennie) plastikową 
lub drewnianą łyżką – tak aby 
na powierzchni nie rozwinęła 
się pleśń. Poczekać 2-4 tygodni, 
przecedzić i zlać do butelek. 
Butelki z octem przechowujemy 
w piwnicy lub zamkniętej szafce, 
ale nie w lodówce. 

Katarzyna Kamińska

Fotografie oraz film będą dla Was 
najważniejszą pamiątką 

- to one budzą wspomnienia, przywołują emocje, 
przypominają to, co było najpiękniejsze. 

Dlatego tak ważne jest, żeby wykonanie tych fotografii oraz filmu 
powierzyć profesjonaliście - osobie, która zadba aby ulotne chwile 
zatrzymać w obiektywie.

Fotośliwińscy - Pracownia Fotograficzna & Video Dagon
www.fotosliwinscy.pl
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Aktywnie i twórczo
Już na początku wakacji w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Stepnicy i 
w świetlicach wiejskich rozpoczęły 
się Twórcze Zajęcia Wakacyjne 
skierowane do najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy. Mło-
dzi uczestnicy zajęć mogli wyka-
zać się zarówno zdolnościami 
plastycznymi jak i kulinarnymi. 
Tworzyli i budowali „coś z nicze-
go”. Dużo zajęć odbywało się na 
świeżym powietrzu. Było aktywnie, 
artystycznie i twórczo. Ważnym 
punktem tegorocznych wakacji 
była też XII Letnia Akademia Te-
atralna w Stepnicy, organizowana 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Teatr w Krzywym Zwierciadle. 
Były to 10–dniowe warsztaty te-
atralne dla młodzieży, zakończone 
wędrownym spektaklem „Czas sia-
nia”. Uczestnicy warsztatów czer-
pali inspiracje do tegorocznych 
działań z twórczości Stanisława 
Wyspiańskiego. 

Czas wakacji w Gminie Stepnica 
to również imprezy plenerowe, 
których organizatorem był Gminny 
Ośrodek Kultury. Wielkim świę-
tem całej społeczności na pewno 
były DNI STEPNICY 2017, na które 
złożyły się wydarzenia sportowe, 
rozrywkowe, kulinarne i rekreacyj-
ne. Na scenie wystąpili: Orkiestra 
Wojskowa Marynarki Wojennej ze 
Świnoujścia, Carmel oraz zespół 
Golden Life.  W ramach DNI STEP-
NICY odbyła się Biesiada Rybna, 
której głównym punktem była „Pa-
telnia Plenerowa” i przygotowane 
podczas imprezy danie główne 
„Stepnicki gulasz z sandacza w 

aromacie curry”. Uczestnicy DNI 
mogli wziąć ponadto udział w hap-
peningu teatralnym – Legenda o 
Stepnickiej Złotej Rybce, Regatach 
Stepnica, w zabawie tanecznej, w 
Turnieju Szachowym oraz turnieju 
plażowej piłki siatkowej. Obchody 
DNI STEPNICY zakończył piknik 
„Bezpieczne Wakacje”, zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie Miło-
śników Ziemi Stepnickiej.

Z wiatrem i wodą
W tym roku Gminny Ośrodek 

Kultury pozyskał dofinansowanie 
z programu INTEREG VA Fundusz 
Małych Projektów na realizację 
projektu „Z WIATREM I WODĄ 
- polsko-niemieckie działania kul-
turalne”. W ramach zadania prze-
prowadzono  trzydniowe polsko–
niemieckie warsztaty budowania 

Sezon wakacyjno - urlopowy za nami. Był to czas odpoczynku spędzony nad wodą, w górach, 
pod namiotem, czy na zagranicznych wojażach. W Gminie Stepnica był to przede wszystkim czas 
aktywnych, twórczych i kreatywnych działań kulturalnych skierowanych do społeczności lokalnej. 

wiatraków dla dzieci i młodzieży, 
w efekcie których powstały cztery 
duże wiatraki ogrodowe.

Mocnym punktem wakacji w 
Stepnicy były dwa dni imprez 
związanych z projektem Z WIA-
TREM I WODĄ. Pierwszy dzień 
to podsumowanie VI odcinka 53 
Etapowych Regat Turystycznych 
Województwa Zachodniopomor-
skiego. Podczas imprezy dla przy-
byłych żeglarzy oraz mieszkańców 
Stepnicy wystąpili „Stepniczanie” 
oraz zespół „Hubas”. Wręczono 
także Błękitną Wstęgę Zalewu 
Szczecińskiego i puchary Burmi-
strza Miasta i Gminy Stepnica. 

Drugi dzień to spotkania polskiej 
i niemieckiej młodzieży, zorgani-
zowane wspólnie przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Stepnicy, Miasto 
i Gminę Stepnica oraz partnera 

niemieckiego Miasto Gartz (nad 
Odrą). Uczestnicy wzięli udział 
we wspólnym rejsie po Zalewie 
Szczecińskim. W ramach imprezy 
przygotowane były atrakcje zwią-
zane z powietrzem i wodą: na 
plaży S.U.P. oraz Akademia Wind-
surfingu, a obok amfiteatru Tor 
Skimbordowy. Tuż przy scenie była 
wystawa wiatraków - efekt warszta-
tów. Na placu znajdowała się aleja 
rękodzielników, gdzie prowadzone 
były warsztaty ceramiczne. Działał 
też EKOpoint, gdzie odbywały się 
warsztaty ekologiczne. W namiocie 
z animacjami dla dzieci odbywał się 
festiwal baniek, malowanie twarzy 
i ARTpoint,   a w strefie latawców 
można było od podstaw zbudo-
wać latawiec. Podczas imprezy 
zaprezentowane zostały również 
zdjęcia nadesłane na konkurs fo-

tograficzny pn. Zalew Szczeciński 
i Dorzecze Odry. Na scenie zapre-
zentowali się lokalni artyści oraz 
zespół Specyficzni. Energii uczest-
nikom polsko-niemieckich spotkań 
Z WIATREM I WODĄ dostarczyły 
Zumbowiczki - uczestniczki waka-
cyjnych warsztatów tańca, grupa 
taneczna PomerStep i miłośniczki 
Zumby.

Gminne Dożynki
Ostatnią imprezą plenerową w 

Gminie Stepnica były Dożynki. W 
ramach wydarzenia można było 
wziąć udział w obrzędzie dożyn-
kowym poprowadzonym przez 
zespół „Stepniczanie” i „Kapelę 
Rycha” z Nowogardu. Przeprowa-
dzony też został konkurs wieńców 
dożynkowych. Na stoiskach tego 
dnia królował chleb ze stepnickiej 
piekarni, ale były też przetwory i 
domowe wypieki, grillowe różności 
i wiele innych pyszności. Nie zabra-
kło stoisk z ręcznie wykonanymi 
przedmiotami i atrakcjami dla dzie-
ci. Na scenie wystąpił zespół disco 
polo „Didley”, a impreza zakończyła 
się zabawą taneczną. 

Nieodłączną częścią dożynek 
jest w Stepnicy „Turniej Wsi” – w 
tym roku już czternasty z kolei. 
Uczestniczyło w nim osiem so-
łectw, które zmagały się w pięciu 
konkurencjach. Jak zawsze było 
mnóstwo emocji, ale – co ważne – 
wszystko zakończyło się spokojnie, 
mimo zaciętej rywalizacji. 

Start w nowy rok
Przed nami nowy sezon arty-

styczny, a w nim kolejne wydarze-
nia kulturalne. We wrześniu roz-
poczęliśmy warsztaty teatralne, 
muzyczne, plastyczne, wokalne 
oraz taneczne, skierowane do 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Większość zajęć jest bezpłatna i 
odbywa się według tygodniowego 
harmonogramu pracy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Stepnicy.  

Już dzisiaj zapraszamy na naj-
bliższe wydarzenia kulturalne, 
czyli Koncert Jesienny oraz VI 
Przypływ Teatralny. Planowane są 
również cykliczne spotkania „Żyj 
zdrowo”, skierowane do grup 50+ 
oraz - w porozumieniu z Centrum 
Edukacji Nieformalnej - warsztaty 
i zajęcia skierowane do seniorów. 

Zapraszamy.

Michał Krzywaźnia

Kulturalna Stepnica
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1. „Dbam o sprawność 
fizyczną - lepiej się czuje”

W terminie 01.04. - 30.06.2017 
roku w Dąbrowie Nowogardz-
kiej przeprowadzono cykl zajęć 
sportowych z Fitness i Zumby 
skierowanych w szczególności do 
kobiet. Podczas zajęć wykorzysta-
no podstawowe zasady aerobiku, 
treningu siłowego i interwałowego 
w celu maksymalnego spalania 
kalorii i wymodelowania sylwetki, 
a także treningu cardio, korzystnie 
wpływającego na układ krążenia. 
Celem działania było uzmysłowie-
nie uczestniczkom, że im większa 
aktywność ruchowa tym większa 
aktywność życiowa. Cel został 
osiągnięty. 

2. „Kształtowanie zieleni 
w przestrzeni publicznej 
na terenie wiejskim”

W dniach 22.04 i 13.05.2017 roku 
na placu sołeckim w Niewiadowie 
odbyły się warsztaty pt. „Kształto-
wanie zieleni w przestrzeni publicz-
nej na terenie wiejskim”. Zajęcia 
były podzielone na część teore-
tyczną i praktyczną. Podczas pierw-
szej części uczestnicy otrzymali 
informację na temat roślin, które 
będą zasadzać, natomiast w części 
praktycznej doszło do aranżacji i 
wykonania nasadzeń roślinnych 
na terenie pochyłym. Głównymi 
celami projektu realizowanego w 
ramach działania aktywizującego w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
było zaktywizowanie mieszkańców 
wsi, poprawienie estetyki miejsco-
wości oraz poszerzenie wiedzy 
praktycznej i teoretycznej z zakresu 
ogrodnictwa.

3. „Z Ogrodu na Salony”
W dniach: 28 kwietnia i 5 maja 

2017 roku w Korytowie odbyły 
się warsztaty florystyczne pt. „Z 
Ogrodu na Salony”. Projekt reali-
zowany był w ramach działania 
aktywizującego w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem. Podczas 
warsztatów pod okiem doświad-
czonej florystki uczestniczki mo-
gły rozwinąć własne zdolności 

manualne, tworząc różnorodne 
kompozycje i dekoracje kwiatowe 
oraz nabyć umiejętności wypla-
tania koszyków z gałązek brzozy. 
Działanie miało na celu integrację 
mieszkańców wsi Korytowo oraz 
nabycie nowych umiejętności, 
rozwój talentów, pasji i zaintere-
sowań uczestniczek warsztatów. 

4. „Śpiewamy razem 
w Bodzęcinie”

W terminie 20.05-11.06-2017 
roku w świetlicy wiejskiej w Bo-
dzęcinie odbyły się warsztaty pt. 
„Śpiewamy razem w Bodzęcinie”. 
Działanie polegało na organizacji 
cyklu spotkań, których głów-
nym motywem była muzyka, a w 
szczególności muzyka ludowa. W 
trakcie zajęć uczestnicy śpiewali 
wspólnie z zespołem „Wesoła 
Ferajna” z Nowogardu. Odbyła się 
również projekcja filmu dokumen-
talnego opowiadająca historię 
jednego z zespołów ludowych. 
Głównymi celami projektu było 
organizowanie czasu wolnego 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Intencją organizatorów było aby, 
mieszkańcy, którzy pasjonują się 
muzyką, mogli uczestniczyć w 
zajęciach, które odpowiadają ich 
zainteresowaniom i pasjom.

5. „Z ekologią za pan brat”
W czerwcu 2017 roku w świetlicy 

wiejskiej w Korytowie odbyły się 
warsztaty pt. „Z ekologią za pan 
brat”. W trakcie zajęć dzieci pozna-
ły możliwość wykorzystania rzeczy 
i artykułów takich jak: sól, mąka 
ziemniaczana, kubeczki, słoiczki i 
serwetki do tworzenia różnych cie-
kawych form plastycznych (świecz-
niki, gniotki, puchary, wiatraczki). 
Zajęcia miały na celu poszerzenie 
świadomości ekologicznej, rozwi-
janie zdolności manualnej oraz 
integrację dzieci i młodzieży. 

6. „Poprawa estetyki placu 
zabaw w miejscowości 
Łoźnica - etap I

W dniach 3 i 10 czerwca 2017 
roku na placu zabaw w Łoźnicy 

Działania Aktywizujące - część II 

Od 2011 roku Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wspiera działania, które 
inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców i mają charakter edukacyjny. Program jest prowadzony  
z myślą o stowarzyszeniach z obszaru Lokalnej Grupy Działania, sołectwach oraz grupach nieformalnych, 
które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej. 
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odbyły się warsztaty pt. „Poprawa 
estetyki placu zabaw w miejsco-
wości Łoźnica – etap I”. Podczas 
pierwszej części uczestnicy otrzy-
mali informację na temat roślin, 
które będą zasadzać, natomiast 
w części praktycznej doszło do 
aranżacji i wykonania sadzenia 
krzewów ozdobnych i kwiatów. 
Głównym celem projektu była 
integracja miejscowej ludności 
poprzez wspólną poprawę este-
tyki terenu znajdującego się w 
centrum miejscowości oraz stwo-
rzenie przyjaznego i dostępnego 
dla wszystkich miejsca przezna-
czonego do relaksu. Po zakoń-
czeniu prac mieszkańcy spędzili 
czas biesiadując i integrując się 
przy grillu. 

7. „Warsztaty fotograficzne 
- młodzież obserwuje 
przyrodę”

W terminie 10 – 14 czerwca 
2017 roku w Stepnicy odbyły się 
warsztaty fotograficzne. Celem 
projektu było rozwijanie pasji foto-
graficznej, nauka technik fotogra-
fowania, rozwijanie świadomości 
ekologicznej i wiedzy o przyrodzie 
wśród młodzieży. Warsztaty od-
bywały się w Parku Natury Zalewu 
Szczecińskiego i nad Zalewem 
Szczecińskim z doświadczony-
mi fotografami, przyrodnikami i 
biologami. Młodzież stepnicka, 
wspólnie z młodzieżą holenderską, 
uczestniczyła w wycieczkach do 
Szczecina i Międzyzdrojów, foto-
grafując florę i faunę w mieście, w 
Wolińskim Parku Narodowym oraz 

nad Morzem Bałtyckim. Językiem 
komunikacyjnym podczas warsz-
tatów był język angielski. Cele 
projektu zostały zrealizowane. 

8. „Warsztaty wyplatania 
wieńca dożynkowego dla 
mieszkańców miejscowości 
Dzieszkowo”

W lipcu i sierpniu 2017 roku 
w Dzieszkowie odbyły się czte-
rodniowe warsztaty wyplatania 
wieńca dożynkowego. Działanie 
było wielopokoleniowe, czyli 
skierowane do dzieci, rodziców, 
babć i dziadków. Pierwszego 
dnia zebrano zboża i zioła na 
pobliskich polach, następnego 
dnia wybrano wzór i sposób 
wykonania wieńca. Pod okiem 
warsztatowca uczestnicy przygo-
towali stelaż i poznali techniki wy-
platania wieńca. Ostatniego dnia, 
podczas wspólnego śpiewania 
piosenek ludowych, został wyple-
ciony piękny wieniec dożynkowy. 
Celem projektu było zachęcenie 
mieszkańców, aby tradycja wypla-
tania wieńca była przekazywana 
w Dzieszkowie z pokolenia na 
pokolenie, jako zwyczaj lokalnej 
społeczności. 

9. „Dawne wiejskie rzemiosła 
- ręcznie zdobiona ceramika”

W lipcu 2017 roku w miejsco-
wości Trzechel odbyły się warsz-
taty ceramiczne dla dzieci. Zajęcia 
odbywały się w świetlicy wiejskiej 
wyposażonej w piec do wypalania 
ceramiki. Uczestnicy uczyli się 
toczenia naczyń na kole garn-

carskim, następnie zdobienia ich 
angobami i szkliwienia. Były też 
próbą stworzenia stylu zdobienia 
naczyń za pomocą uproszczonych 
wzorów roślinnych inspirowanych 
ziołami łąk i pól. Po wypaleniu 
naczyń, dzieci zaprezentowały 
swoje prace podczas wystawy. 
Celem działania była popularyza-
cja wśród dzieci i młodzieży daw-
nych zanikających umiejętności 
rzemieślniczych. 

10. „Warsztaty kulinarne 
i dekoracyjne” 

W dniu 15 – 16 września 2017 
roku w miejscowości Stepniczka 
odbyły się warsztaty kulinarne 
i dekoracyjne. Podczas spotkań 
uczestnicy poznali techniki wypla-
tania wianków i aranżacji kwiato-
wych, które stanowiły dekorację 
stołów podczas sołeckiej imprezy 
pt. „Dzień Sąsiada”. Dwie drużyny, 
czerwona i niebieska, pod okiem 

warsztatowca przygotowały po-
trawy z grilla, które po degustacji 
zostały ocenione przez wszyst-
kich uczestników imprezy. Ce-
lem warsztatów była aktywizacja 
mieszkańców poprzez integrację 
mieszkańców sołectwa Stepniczka 
i okolic, wymianę doświadczeń ku-
linarnych i tworzenie możliwości 
do wspólnych spotkań. 

Jolanta Małecka 
p.o. Dyrektor Biura LGD
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- A może napiszesz o tym? – pyta-
ła, gdy wchodzę o obręb murów 
starego miasta.

- O zabytkach mam pisać? – odpo-
wiadam jej w myślach. – Przecież 
to temat oklepany i opisany już na 
wszystkie możliwe sposoby, a to, 
co mnie interesuje najbardziej, czyli 
podziemne tunele, które podobno 
są pod miastem, nie zasługują na 
uwagę naszej społeczności i każdy 
udaje, że ich tam nie ma.

Fakt, zabytków jak na tak małe 
miasto jest wiele i na kimś, kto 
odwiedza Maszewo po raz pierw-
szy, mogą zrobić duże wrażenie, 
ale dla nas, mieszkających tu w 
większości od urodzenia, bieganie  
za dzieciaka po starych murach, 
było na porządku dziennym i 
obiekt ten jest naturalnym, nie bu-
dzącym już żadnych emocji, frag-
mentem miejskiej infrastruktury. 

Pewnego dnia wybrałam się do 
Goleniowa i jak mam w zwyczaju, 
myślami byłam wszędzie, poza 
wnętrzem samochodu. Mijając 
rondo tuż przed wjazdem do mia-
sta, znów usłyszałam znajomy głos.

- Takie same jak w Warszawie – 
drgnęłam na te słowa i doznałam 
deja vu.

- Masz rację! - niemal krzyknęłam 
na głos. 

Ciąg wrażeń w mojej głowie 
wzbudził widok przejścia dla zwie-
rząt pod jedną z dróg szybkiego 
ruchu, co w stolicy było widokiem 
dość częstym. Dla większości ludzi 
to tylko zwykłe przejście, dla mnie 
zaś migawka obrazów związanych 
z Warszawą, której mieszkańcem 
byłam ponad siedem lat. Jak zatem 
doszło do tego, że z Maszewa, 
liczącego niespełna cztery tysiące 
mieszkańców, wskoczyłam w wir 
życia społeczności warszawskiej? 
Otóż odpowiedź jest krótka i 
prosta, wyszłam za mąż za war-
szawiaka. Mężatką byłam tylko 
pół roku, więc nie warto wdawać 
się w szczegóły mojego fatalnego 
zamążpójścia. 

Po tych zdarzeniach, jakimi były 
mój ślub, wyjazd z Maszewa, a 
potem rozwód, zostałam ja i moja 
kochana, choć niechciana, Warsza-
wa. Spokojne życie w małym mia-
steczku zamieniłam na przeciągły 
huk klaksonów kierowców wiecz-
nie dokądś spóźnionych, dzwonek 
skrzypiących na torach tramwa-
jów wypełnionych jak skórzane 
walizki, pracę od świtu do nocy i 
bieganie w niedzielę po galeriach 
zwyczajem warszawiaków. Pod-
czas niedzielnego obchodu galerii 

towarzyszyła mi myśl o Maszewie 
i ludziach budzących się powoli do 
życia, ospałym krokiem zmierza-
jących w kierunku kościoła. Nie-
dzielne poranki znacznie różniły 
się od tych, które znam. TU (czyt. 
w Warszawie), od świtu ruch sa-
mochodowy i „ludzki” niczym nie 
różnił się od normalnego ruchu w 
pozostałe dni tygodnia. TAM (czyt. 
w Maszewie), ujrzeć człowieka 
przed mszą, czyli przed godziną 
11:00, było nie lada osiągnię-
ciem. Mimowolnie nasuwało mi 
się pewne skojarzenie filmowe o 
miasteczkach atakowanych przez 
sforę zombie, która grasuje po 
ulicach całą noc, a o świcie albo 
brakuje żywych, albo odważnych, 
którzy wyszliby z ukrycia spraw-
dzić, czy już wściekłe stado sobie 
poszło. 

Porównywanie tych dwóch 
miejsc działo się w mojej głowie 
mimowolnie i tak na przykład ko-
ściół, skoro już o nim mowa, pew-
nego dnia dokonałam zadziwiają-
cego odkrycia. Znalazłam w stolicy 
identyczny jak nasz maszewski, 
zbudowany w stylu gotyckim o nie-
mal identycznym wnętrzu. Należę 
do grupy ludzi, która z kościołem 
ma trochę na bakier, ale za to bu-
dowle sakralne zwiedzam z upo-
rem maniaka i po przekroczeniu 
bramy kościoła Św. Anny na Sta-

rówce, przysięgam, że wkraczałam  
do maszewskiego kościoła. Nic 
więc dziwnego, że korzystałam z 
tego portalu ilekroć moje stopy 
niosły mnie na Stare Miasto a resz-
ta kościołów po prostu przestała 
dla mnie istnieć.

-  A pamiętasz poranne kawy z 
cynamonem?! – znów odezwała się 
żywo moja towarzyszka.

- O tak - uśmiechnęłam się sama 
do siebie na to wspomnienie.

Przyznam szczerze, że to jed-
na z niewielu rzeczy, której mi 
teraz brakuje. Codziennie, bez 
wyjątku, czyli od poniedziałku do 
piątku, przesiadając się w samym 
centrum Warszawy z metra w 
tramwaj, by dotrzeć do pracy, 
mijałam w podziemiach maleńki 
punk kawiarni Coffeeheaven i 
było to prawdziwe niebo dla pod-

niebienia. Ba! Najprzyjemniejszy 
moment każdego poranka! Wy-
próbowałam oczywiście wszystkie 
kawy jakie serwowali.

- Pamiętasz, która była moją 
faworytką? - zapytałam z uśmie-
chem.

- Ta z syropem piernikowym, górą 
bitej śmietany obsypaną toną wió-
rek czekoladowych - powiedziała i 
niemal prychnęła - też mi zagadka. 

-  Szkoda tylko, że serwowali ją 
jedynie w okolicy Świąt Bożego Na-
rodzenia – skwitowałam.

 Wracając w rodzinne strony, z 
tej przyjemności musiałam zre-
zygnować i zadowolić się zwykłą 
rozpuszczalną z mlekiem, ale za 
to u mamy.

-  Eh.. i te święta – tym razem 
smutno to zabrzmiało.

- Bo jak święta to tylko z rodziną, 
prawda? – zapytałam ją, choć 
wiedziała, że nie czekam na od-
powiedź.

Święta Bożego Narodzenia to nie 
tylko kawa z piernikiem ale i żywa 
choinka, krzątanina od samego 
rana bo jeszcze pierogi podgoto-
wać, bo karpia podsmaży, bo ciasto 
pokroić, zamieść po raz dziesiąty  
i kurz zetrzeć, bo pewnie od wczo-
raj znów jest go tam tona.

- Bo jak święta, to tylko u rodziców, 
prawda? – znów wiedziała, że ma 
nie odpowiadać.

Święta u rodziców, których pi-
sklęta już dawno wyfrunęły z gniaz-
da i pozakładały własne rodziny.  
Na szczęście blisko, na szczę-
ście w zasięgu ręki, poza tym 
jednym oczywiście, co nie dość,  
że wylądowało prawie pięćset 
kilometrów od domu, to jeszcze 
samo tam, w tej stolicy, siedzi. Nie 
zawsze mogłam na święta przy-
jechać i możecie mi nie wierzyć, 
ale nie zaznałam smutniejszych 
chwil, niż właśnie wtedy. Sama, 
w dwupokojowym mieszkaniu, 
na szóstym piętrze dwunastopię-
trowego bloku spędzałam Wigilię 
i Sylwestra, patrząc przez szybę 
wielkiego okna na drzewa wy-
strojone odświętnie i fajerwerki, 
na obcym wciąż dla mnie niebie. 
Brakowało nie tylko rodziny do 
towarzystwa, ale nawet te drzewa, 
pięknie przybrane, różniły się od 
tych w centrum Maszewa. A Sylwe-
ster z setkami warszawiaków pod 
Pałacem Kultury nigdy nie zastąpił 
tego na Placu Wolności, gdzie 
wszyscy padali sobie w ramiona. 
TU byłam anonimowa, obca i 
sama pośród setek otaczających 
mnie ludzi. 

 Często spacerowałam, unikając 
podróży zatłoczonym tramwa-
jem, czy metrem. Przemierzałam 
dziesiątki kilometrów, docierając 

do domu późnymi wieczorami. 
W trakcie któregoś ze spacerów 
zauważyłam księżyc i odruchowo 
rozejrzałam się po całym niebie. 
Niebo nad Warszawą składa się  
z ciemniej gładkiej masy, gwiazdy 
polarnej i księżyca. 

- A gdzie Duży Wóz i jego mniejszy 
brat bliźniak?! Zapytałaś mnie wte-
dy, pamiętam - udzieliła się znów 
towarzyszka.

Tak było, przyznaję. Żal mi się 
wtedy zrobiło warszawiaków, że 
nie mogą podziwiać nieba w pełnej 
okazałości, a jedynie szczątkowe 
jego aspekty, a noc meteory-
tów znają tylko z telewizji. My,  
w dzieciństwie, zbieraliśmy się w 
grupy i szliśmy w najciemniejszy 
zakątek miasta, czyli w okolice 
starej octowni, by leżąc w trawie, 
zaklepywać spadające gwiazdy na 
życzenia. A życzeń mieliśmy więcej 
niż gwiazd.

-  O cmentarzu opowiedz - za-
żądała.

- Oszalałaś?! -  niemal wykrzycza-
łam na głos.  - Zapominasz chyba, 
że pochodzę i nadal mieszkam w 
Maszewie!

- A jaki to ma związek z cmenta-
rzem? – nie odpuszczała.

-  A taki, że jeśli ludzie dowiedzą 
się, że jestem cichym „zwiedzaczem” 
i fotografem amatorem okolicznych 
cmentarzy, to będą patrzyli na mnie, 
jakby nagle mój kolor skóry stał się 
zielony – pomyślałam.

- Ale..  – zaczęła, jednak nie chcia-
łam słuchać żadnych argumentów.

-  Nie ma żadnego ale. Ja wiem 
co chcesz ze mnie wydusić i się nie 
dam. Owszem, warszawskie Powązki 
są cudowne, wręcz magiczne, ale 
nijak się mają do cmentarza w Ma-
szewie. Co z tego, że tam leżą sławy 
i zasłużeni, co z tego, że figury na 
nagrobkach zapierają dech w piersi, 
jak tuż za murem okalającym ktoś 
wybudował Mc Donalds’a i postawił 
wysoki do nieba neon z żółtym „M”. 
Przechodzisz zatem przez bramę 
spajającą ogromny mur, zanurzasz 
się w półmrok, by za chwilę prze-
nieść się w czasie, już zachłystujesz 
się klimatem, napawasz spokojem, 
po czym patrzysz na monumentalny 
posąg archanioła wykutego rękami 
dziewiętnastowiecznego rzeźbiarza, 
a z nim widzisz wielki żółty objaw 
współczesnej architektury. Wiesz 
co się wtedy dzieje w człowieku?! 
Czy ten, kto wydał pozwolenie  
na neon w ogóle był po drugiej 
stronie muru? 

- No ale - uniesiona zignorowa-
łam to, co chciała powiedzieć i 
kontynuowałam.

- Owszem, byłam na grobie Cze-
sława Niemena, Leopolda Staffa, a 
nawet Krzysztofa Kieślowskiego i to 

Małomiasteczkowe serca
Nie ukrywam, że odkąd przypadkiem natrafiłam na informację 
o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie „Szanse Bez-
droży” na artykuł „Wieści z Bezdroży”, myśl o tym nie pozwala 
mi swobodnie kroczyć ulicami mojego miasta i wciąż w głowie 
słyszę jej głos.

Konkurs na artykuł do „Wieści z bezdroży” 
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1 listopada, tylko wolałabym być w 
tym czasie na grobie mojej prababci 
Wandy, babci Konstancji, czy cioci 
Krysi pochowanych w maszewskiej 
ziemi. I przysięgam ci z ręką na ser-
cu, nawet jeśli będę niewiarygodnie 
sławna, nie pozwolę pochować się 
w Alei Zasłużonych, bo moje miejsce 
jest tu, w tym małym miastecz-
ku, na tym maleńkim cmentarzu, 
obok bliskich, gdzie nocą jest noc  
i żadne neony, poza księżycem, nie 
oświetlają wąskich alejek. I tyle w 
temacie. Nie będę o tym mówić na 
forum. Masz jeszcze jakieś „ale”?

- Nie - odparła jakby przygaszo-
na, po czym szybko dodała - Zaraz, 
apteka. Przypominam ci tylko, że 
masz receptę do wykupienia. 

- Ach racja, dla dziadka na zdrow-
sze serce - pomyślałam i znów 
mimowolnie obrazy przemknęły. 

Dziadek mój, Brunon, to już 
naprawdę wiekowy staruszek, 
w listopadzie tego roku skończy 
dziewięćdziesiąt trzy lata, a wciąż 
w okresie letnim robi minimum 
sto sześćdziesiąt słoików ogórków 
kiszonych i około dziewięćdziesiąt 
słoiczków dżemu ze wszystkiego 
co rośnie w ogrodzie. Cała moja 
rodzina ma po kilka takich słoicz-
ków w lodówce. Zaglądam czasem 
do niego na przysłowiową kawkę  
i widzę, jak niknie w oczach, kur-
czy się i coraz bardziej przygina 
do ziemi. Brunon lubi opowiadać  
o czasach wojny, choć opowieści 

te różnią się od opowieści innych 
dziadków. Czasem patrzę na nie-
go i myślę o tym, że za dziesięć 
lat już go nie będzie i w zasadzie 
nie będzie już nikogo kto mógł-
by opowiedzieć nam o wojnie, 
którą przeżył. W 1939 roku dzia-
dek miał zaledwie piętnaście lat  
i szczęściem, czy nieszczęściem 
mieszkał na ziemiach kaszubskich. 
Jak większość tamtejszych chłop-
ców  został siłą wcielonych do We-
rmachtu i zmuszony do walki prze-
ciwko swoim rodakom. Któregoś 
dnia pokazał mi zdjęcie w mundu-
rze niemieckim skrzętnie schowa-
ne w portfelu. Jednak to materiał  
na zupełnie inną opowieść. 

Moja wędrówka i wędrów-
ka Brunona to dwie zupełnie 
odmienne historie. Nazwę to 
szczęściem, że dziadek po wojnie 
osiedlił się w Maszewie. Fakt, 
że skorzystał z otwartej drogi  
i wyjechał na 25 lat do Niemiec w 
celach zarobkowych, ale powtarzał 
do znudzenia, że wróci na stare 
lata i słowa dotrzymał. Ja też wciąż 
powtarzałam, że w Warszawie je-
stem tylko na chwilę. Coś każe mi 
wierzyć, że maszewian łączy z ich 
miastem niewidzialna nić i tak na-
prawdę nie ma znaczenia, w jakim 
miejscu na mapie aktualnie są, bo 
ich małomiasteczkowe serca prę-
dzej, czy później i tak sprowadzą 
ich do domu.

Monika Paczos

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsię-
wzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, 
Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Nabór jest 
ciągły, prowadzony przez cały rok. Więcej na http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm.

NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, 
które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. 
działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, 
szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioski są przyjmo-
wane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. 
Więcej na https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp.

Fundacja Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty 
i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji na-
ukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnospraw-
nym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności 
organizacji charytatywnych,upowszechniania kultury. 
Więcej na https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, 
lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, 
młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na https://www.gkpge.pl/fundacja-pge/filantropia.

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzy-
szenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, 
biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. 
Więcej na http://www.fundacjalotto.pl/partnerstwa-spoleczne/.

 Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzin-
ne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej 
na http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/JesliPotrzebujeszPomocy/Strony/Wniosek-o-darowizne.aspx

Fundacja Pocztowy Dar realizuje swoje cele poprzez udzielenia wsparcia rzeczowego oraz 
współfinansowanie lub dofinansowanie programów wieloletnich, kampanii społecznych i edukacyjnych 
czy jednostkowych projektów. Nabór wniosków ma charakter ciągły. 
Więcej na http://pocztowydar.org/wspolpraca-z-osobami-prawnymi/.

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz 
organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. 
Więcej na http://grupa.energa.pl/komu_pomagamy.xml.

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym 
z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty: 
fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki opieki społecznej, 
szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra 
publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej. Więcej na https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji/
dzialalnosc-fundacji.

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok.  
Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. 
Więcej na http://fundacjapzu.pl/275.html.

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje 
różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji. Wnioski o współpracę z Fundacją Konrada 
Adenauera w Polsce przy organizacji projektów (konferencji, seminariów, warsztatów) powinny być zło-
żone do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt, lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy. 
Więcej na http://www.kas.de/polen/pl/pages/3417/.

Magdalena Pieczyńska - Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ

Co słychać w III sektorze?
Skąd pozyskiwać fundusze na działania podejmowane przez społeczników? 
Które podmioty ogłaszają konkursy i na co? Na te, często zadawane pytania, 
można znaleźć odpowiedzi w prezentowanym poniżej wykazie, przygotowanym 
w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.
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Mowa tu o terenach na północ 
od miejscowości Święta.

Istniały tam trzy wioski oraz 
duże umocnienia niemieckich 
baterii przeciwlotniczych, chronią-
cych fabryki paliwa syntetycznego 
"Hydrierwerke" w Policach.

Punkt ten nosił nazwę Flakstel-
lung Schwankenheim i powstał 
w 1943 roku. Chronił on fabryki 
paliwa syntetycznego w Policach, 
które znajdowały się po drugiej 
strony Odry. W roku 1943 naloty 
alianckie zdarzały się coraz czę-
ściej, a jednym z głównych celów 
były obiekty wytwarzające paliwo 
do pojazdów bojowych. W związku 
z tym postanowiono wzmocnić 
obronę zakładu w Policach, a co 
za tym idzie również Szczecina.

Ustawiono tam sześć dział Flak 
105 mm wraz ze sporą ilością 
mniejszych dział Flak kalibru 88 
mm oraz reflektory i zadymiacze. 
Działa 105 mm były ustawione na 
fortecznych podstawach betono-
wych, które były obsypane wałem 
ziemnym. W tamtym okresie, 
głównie ze względu na braki ka-
drowe, obsługiwała je młodzież 
z okolicznych gimnazjów, tzw. 
Luftwaffenhelferzy (pomocnicy w 
artylerii). Te w pobliżu Świętej ob-
sługiwali przede wszystkim gimna-
zjaliści z miejscowości Templin, a 
do noszenia i podawania amunicji 
przydzieleni zostali jeńcy rosyjscy.

Jako ciekawostkę warto dodać, 
że baterie przeciwlotnicze koło 
Stepnicy i miejscowości Budzień 

obsługiwali gimnazjaliści z gim-
nazjum Barnima I w ówczesnym 
Gollnow.

W roku 1944 postanowiono 
wzmocnić obronę przeciwlotniczą 
kolejnymi ciężkimi działami 105 

mm, tworząc tzw. Groß Batterie, 
czyli wielką baterię obrony po-
wietrznej.

Te dodatkowe działa umiesz-
czono z braku surowca na podsta-
wach ceglano-ziemnych.

Wielka bateria 
pod Świętą

Jest takie miejsce koło Goleniowa, gdzie czas zatrzymał się w miejscu. Miejsce 
będące ewenementem na skalę krajową i prawdziwą perełką dla miłośników 
historii. Niestety jest mało znane i rzadko odwiedzane - dotąd zapomniane  
i zaniedbane. Jednak członkowie goleniowskiego Stowarzyszenia Eksploracji  
Historycznej „Biały Grosz” postawili sobie za cel udostępnić turystycznie to 
miejsce, uporządkować je i umieścić na mapach wędrówek pasjonatów historii.

Amunicję natomiast przecho-
wywano w pobliżu stanowisk, w 
specjalnych do tego celu wybudo-
wanych betonowych magazynach, 
z dwiema wnękami po każdej 
stronie. W rejonie punktu obrony 
w Kiełpnicy wybudowano łącznie 
16 bunkrów amunicyjnych do 
dział Flak 88 mm i 105 mm. Obie 
baterie posiadały na wyposażeniu 
również kilka lekkich, osłonowych 
działek Flak 2 cm do obrony sta-
nowisk przed atakiem wrogich 
samolotów z niskiego pułapu.

Baterie te nie uczestniczyły w 
walkach na przyczółku Święta, 
które trwały od 7 do 29 marca 
1945 r., ponieważ tuż przed nad-

ciągnięciem wojsk radzieckich 
zostały ewakuowane na drugą 
stronę Odry do Trzebieży.

Tuż obok umocnień znajdują 
się dwa cmentarze - jeden byłych 
mieszkańców wiosek Wolfhorst i 
Schwankenheim, a drugi należał 
do rodziny Gentz. Rodzina ta posia-
dała duży majątek, który znajdował 
się tuż za umocnieniami przy ujściu 
rzeki Krampy do Odry. Niestety, 
piękny budynek nie przetrwał pró-
by czasu i został rozebrany.

Wyżej wspomniane stanowiska, 
w roku 2013 zostały częściowo 
zniszczone przez nieodpowie-
dzialnych przedsiębiorców. Ale 
dzięki działaniom Goleniowskiego 
Stowarzyszenia Eksploracji Histo-
rycznej „Biały Grosz” udało się po-

wstrzymać niszczenie umocnień i 
ocalić je od całkowitej dewastacji. 
Podsumowaniem działań sto-
warzyszenia było wpisanie tych 
umocnień do Krajowego Rejestru 
Zabytków pod numerem rejestru 
1231 (wpisu dokonano w dniu 27 
marca 2014 roku).

W tym roku stowarzyszenie 
„Biały Grosz”, na mocy specjal-
nych pozwoleń, otrzymanych od 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na przeprowadzenie 
prac porządkowych i odkrywczych, 
przystąpiło do intensywnych prac 
w terenie.

Odkopano pierwsze z 16 bun-
krów amunicyjnych na terenie 

kompleksu stanowisk artylerii 
przeciwlotniczej. Zaplanowane są 
kolejne prace przy udziale gimna-
zjalistów, entuzjastów historii oraz 
członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Biały Grosz”, 
ze względu na unikatowość i 
wyjątkowość tego miejsca, go-
rąco liczy na przywrócenie mu 
wyglądu pozwalającemu tury-
stom i historykom-amatorom na 
zwiedzanie. Są plany stworzenia 
szlaku rowerowego z oznacze-
niem i opisaniem nieistniejących 
wiosek oraz całości umocnień, co 
wzbogaciłoby Gminę Goleniów o 
prawdziwą perełkę turystyczną.

Beata Polińska i Wojciech Janda, 
członkowie Stowarzyszenia 

„Biały Grosz”

Autentyczne zdjęcie z umocnień na Świętej i widoczne na nim działo opl 105 mm

Zdjęcie lotnicze z nalotu na Police z dnia 20 czerwca 1944 roku, po lewej 
widoczna miejscowość Święta i Rozgwiazda.

Mapa niemiecka 
ze stanowiskami 
artylerii przeciwlotniczej 
wokół Szczecina i Polic, 
lata 1944-1945)

Konkurs na artykuł do „Wieści z bezdroży” 
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Wszystko zaczęło się bardzo ba-
nalnie. Pewnego dnia, tata po po-
wrocie z pracy zobaczył mamę 
nerwowo zaglądającą do wszystkich 
szafek w kuchni i co 5 minut otwiera-
jącą i zamykającą drzwi do lodówki. 
– Gorąco ci? – chciał zażartować tata, 
ale pioruny w oczach mamy ostu-
dziły jego zapał do żartów. Zapytał 
znowu: - Czego szukasz, kochanie? 
Mama popatrzyła na niego jak 
głodne zwierzę i rzekła: Muszę coś 
zjeść, ale nie wiem, co. Mam ochotę 
na słodkie, ziołowe, coś o zapachu 
jałowca i kminku, i usiadła bezwied-
nie na krześle przy stole, na którym 
były rozłożone gazety z przepisami. 
Na jednej z nich mama ujrzała śle-
dzie – śledzie, które tak smakowicie 
wyglądały na załączonym obrazku 
i krzyknęła do taty: – Mniam! Chcę 
śledzi z jałowcem! Tata spojrzał 
na przepis, zanotował potrzebne 
składniki, zabrał mamę i moje dwie 
starsze siostry do samochodu i wy-
ruszyli na zakupy. W trakcie drogi, 
po dokładnym przeczytaniu opisu 
wykonania, okazało się, że zapach 
zalewy może wszystkich przyprawić 
o zawrót głowy, więc postanowili, 
że po zakupach udadzą się do leśni-
czówki dziadka w Puszczy Goleniow-
skiej i tak na zewnątrz w specjalnie 
przygotowanym miejscu sporządzili 
tę potrawę.

Kiedy moja mama zaspokoiła swój 
pierwszy głód, poczuła nagle, że 
dzieje się z nią coś nie tak i wyruszyli 
z tatą do lekarza. Myślała, że jej te 
śledzie zaszkodziły, lekarz po badaniu 
stwierdził, że to nie śledzie tylko mały 
człowieczek, który rośnie pod sercem 
mamy – to byłam ja. 

Od tamtej pory często w naszej 
rodzinie przygotowuje się śledzie 
z jałowcem, a na cześć miejsca 
wykonania nazywamy je "z Puszczy 
Goleniowskiej". Nie wspomnę, że 
przy przewadze kobiet w  naszej 
rodzinie, przynajmniej raz w mie-
siącu przygotowujemy tę potrawę, 
a tata bardzo się stara wtedy zejść 
nam z drogi. Ostatnio przyjechała 
moja siostra z mężem i zamęczała 
rodziców, że ma ochotę na śledzie z 
jałowcem z Puszczy Goleniowskiej. 
Czyżby był to znak? 

Milka 

ŚLEDZIE Z JAŁOWCEM Z PUSZCZY GOLENIOWSKIEJ
SKŁADNIKI: 
l 8-12 filetów śledzia bałtyckiego 
l 1 marchewka z ogródka babci 
l 2 duże cebule z ogródka babci 
l mały pęczek kopru 
l skórka z cytryny  

MARYNATA: 
l 200 ml białego octu winnego  
l 300 ml wody 
l 6 łyżek cukru
l 3 liście laurowe 
l 10 ziaren pieprzu (zmiażdżone:) 
l 3 łyżeczki kulek jałowca z Puszczy Goleniowskiej (zmiażdżone) 
l 1 łyżeczka kminku 
 Ja podwajam składniki na marynatę, jeśli mam więcej śledzi,  
bo tej marynaty potem mało, a słoiczków dużo...

WYKONANIE: 
1. Śledzie moczyć w wodzie przez ok. 12 godzin, wodę kilkakrotnie 
zmieniać. Wymoczone śledzie pokroić na małe kawałki. 
2. Zalewę ostudzić (wcześniej gotować wszystkie składniki 15 min; 
domowników ewakuować:) 
3. Cebulę pokroić w krążki, zalać wrzątkiem, zostawić na 3 min., 
przepłukać zimną wodą. 
4. Marchew zetrzeć na tarce, cytrynę na malutkich oczkach  
+ koperek - wymieszać. 
5. Na dnie słoika – duża łyżka stołowa mieszanki cebulowej na niej 
rozkładamy śledzie, czynność tę powtarzamy naprzemiennie. 
6. Całość zalać marynatą. 
                                                                                                Smacznego!

Śledzie z jałowcem
Potrawa, którą chcę przedstawić, stała się sławna w mojej rodzinie jeszcze przed moimi 
narodzinami. Jeszcze będąc w brzuchu u mojej mamy, miałam przyjemność spróbować 
jej, chociaż nie do końca poczułam i pamiętam jej smak. Mama do dzisiaj opowiada tę 
historię,  jak dzięki śledziom dowiedziała się, że pod sercem będzie nosić skarb, bo tak 
mnie nazywała. Pani Irmina miała przyjemność 

spotkać się z przedstawicielem 
nieformalnej grupy „Stepnica na 
Rowerach”, dzięki czemu dowie-
działa się między innymi o miej-
scach atrakcyjnych dla turystyki 
rowerowej w Gminie Stepnica i 
okolicach. Spotkała się także z 
mieszkańcami jednej z podgo-
lenowskiej wsi, by porozmawiać 
o możliwości aktywizacji miesz-
kańców, prowadziła zajęcia inte-
gracyjne, aktywizujące, taneczne 
dla kobiet. Brała udział również 

w zebraniach sołtysów i liderów 
wiejskich, by przedstawić swoją 
rolę i zadania, a także, by dowie-
dzieć się, na jakich płaszczyznach 
pomoc animatora będzie najbar-
dziej istotna. Kolejne spotkania 
już umówione. Zachęcamy do 
korzystania z pomocy animatora.  

red.

Animator 
już działa
Pierwsze spotkania z Ani-
matorem Społeczności 
Lokalnej, Irminą Łachacz, 
już za nami.

Konferencja została zainaugu-
rowana występem Świebodziń-
skiej Orkiestry Dętej. Podczas 
konferencji główny koordynator 
projektu, pan Ireneusz Kostka, 
podsumował cały projekt, a 
zgromadzeni na sali uczestnicy 
mieli możliwość obejrzenia fil-
mu przedstawiającego działania  

warsztatowe. Działania reali-
zowano w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020.

Relacje dwóch uczestniczek 
projektu przedstawiamy w ko-
lejnych artykułach.

Łukasz Wójcik 
- pracownik biura LGD

Konferencja MAK
29 września 2017 roku w Międzyrzeckim Ośrodku 
Kultury odbyła się konferencja podsumowująca 
międzynarodowy projekt współpracy „Młodzieżo-
wa Akademia Komunikacji”, zorganizowany z inicja-
tywy 11 Lokalnych Grup Działania z Polski i Czech.

Profesjonalne przegrywanie 
kaset VHS, miniDV, Hi8, kaset Audio 
- z poprawą jakości obrazu i dźwięku 
na karty pamięci, płyty DVD i Blu-Ray

Fotośliwińscy - Pracownia Fotograficzna & Video Dagon

www.fotosliwinscy.pl

Konkurs na artykuł do „Wieści z bezdroży” 
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Czaplinek
Pierwsze pięć dni spędziliśmy 

w ośrodku wczasowo-wypoczyn-
kowym ''Kusy Dwór'' w Czaplinku, 
Województwo Zachodniopomor-
skie. W dzień przyjazdu, zależnie 
od miejsca zamieszkania, zosta-
liśmy przydzieleni do grup ''A 
- D''. Po zakwaterowaniu odbyło 
się spotkanie z opiekunami oraz 
członkami grupy w celu zapozna-
nia się, a następnie udaliśmy się 
na kolację. Również tego dnia miał 
miejsce apel, na którym organi-
zatorzy przywitali nas i objaśnili 

poszczególne kwestie dotyczące 
obozu. Dostaliśmy plan na każdy 
dzień, do którego mieliśmy obo-
wiązek się dostosować. 

Następny dzień, zaraz po zje-
dzeniu śniadania, rozpoczęliśmy 
warsztatami. Tam opiekun naszej 
grupy, pan Artur, wytłumaczył 
nasze zadanie na te pięć dni. 
Polegało ono na zrealizowaniu 
filmu o tematyce przyrodniczej. 
Każda grupa miała wykonać film, 
lecz o innej tematyce. Na tych 
warsztatach zostaliśmy podzieleni 
na grupy zajmujące się: scenariu-

szem, montażem, reżyserią oraz 
nagrywaniem. Pan Artur dzielnie 
się nami zajmował, dokładnie 
wszystko tłumaczył i starał się, 
abyśmy jak najwięcej przez ten 
czas się nauczyli. Uczestniczyliśmy 
również w warsztatach dotyczą-
cych budowy kamer, fotografo-
wania, tworzenia reportaży itd. 
Warsztaty trwały w godzinach 
9-18, z przerwą na obiad. 

W wolnym czasie nasi opiekuno-
wie zapewniali nam wiele atrakcji. 
Wymyślali różne, ciekawe zabawy, 
żeby nas zintegrować, ponieważ 

Młodzieżowy MAK
Obóz młodzieżowy MAK został zorganizowany z inicjatywy 11 partnerów 
– Lokalnych Grup Działania z terenu województw zachodniopomorskiego, 
lubuskiego, łódzkiego w Polsce oraz z powiatu opawskiego w Czechach. 
Odbył się w dniach 13-29 sierpnia 2017 roku.

na początku byliśmy nieco nie-
śmiali. Z czasem owa nieśmiałość 
gasła i każdy z każdym nawiązywał 
coraz bliższe kontakty. Piękne 
widoki w Czaplinku dostarczały 
nam dużo pozytywnej energii. Na 
terenie ośrodka było jezioro, w 
którym mogliśmy się swobodnie 
kąpać oraz pływać kajakami czy 
też rowerami wodnymi. Oczywi-
ście pod okiem doświadczonego 
ratownika - pana Wiesława, który 
dbał o nas, jak o własne dzieci. Zo-
stało też zorganizowane ognisko i 
dyskoteka w celu poznania wszyst-
kich uczestników obozu, nie tylko 
grupy, do której należeliśmy. Mimo 
nieznajomości języka czeskiego, 
zapoznaliśmy się z Czechami, 
którzy okazali się bardzo sympa-
tycznymi osobami. Organizatorzy 
zapewnili nam też zwiedzanie 
zabytków miasta, m.in Sławogród 
oraz Zamek Drahim. Ostatniego 
dnia odbyła się konferencja pod-
sumowująca nasze prace oraz czas 
spędzony w Czaplinku. 

Pusta Polom
Dnia 19 sierpnia wyruszyliśmy 

w podróż do Czech, a konkretnie 
do miejscowości Pusta Polom. Nie 
ukrywam, że podróż była długa i 
męcząca, aczkolwiek towarzystwo 
w autobusie zapewniło karaoke z 
radiem RMF FM, przy czym było 
dużo śmiechu. Po przyjeździe na 
miejsce, zostaliśmy zakwaterowa-
ni w ośrodku ''Setina''. W Czechach 
większość czasu spędziliśmy na 
zwiedzaniu, m.in zwiedzaliśmy 
Zamek Hadrec oraz Zamek Nie-
plahovice.  Były również warsztaty 
oraz doskonale zorganizowany 
przez naszych opiekunów czas 

wolny. Uczestnicy jednej z grup 
przygotowali dla nas przedsta-
wienie, w które włożyli naprawdę 
dużo starań. 

W Czechach nasza grupa jeszcze 
bardziej się zintegrowała i każdy 
znał imiona wszystkich uczestni-
ków. Widoki w Czechach potrafiły 
chwycić za serce i na pewno zosta-
ną niezapomniane. Czas spędzony 
tam minął szybko i musieliśmy 
jechać dalej. 

Gryżyna
24 sierpnia pożegnaliśmy Pusta 

Polom i wyruszyliśmy w kierunku 
miejscowości Gryżyna, położonej 
w województwie lubuskim, w 
powiecie krośnieńskim, w gminie 
Bytnica. Podróż  trwała długo, ale 
towarzystwo sprawiło, że ten czas 
minął sympatycznie. Zostaliśmy 
zakwaterowani w ośrodku ''Ana-
pausis''. Mieścił się on w pięknej 
okolicy. W Gryżynie odbywały się 
warsztaty o tematyce radiowej. 
Tak się złożyło, że akurat moja 
grupa wzięła udział w audycji na 
żywo Radia Zachód, mieszczącego 
się w Zielonej Górze. 

Poza warsztatami radiowymi 
zorganizowane zostały warsztaty 
z zakresu komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej, które wiele nas 
nauczyły. W Gryżynie, jak i w 
Czaplinku, było jezioro i plaża, na 
której spędzaliśmy czas wolny. 
Odbyła się również gra terenowa 
ze wszystkimi uczestnikami obozu. 
Oczywiście było też ognisko, na 
którym świetnie się bawiliśmy i 
zjedliśmy smaczne kiełbaski. Nie 
zabrakło też dyskoteki, na której 
tańczyliśmy przez długi czas. Takie 
atrakcje pozwalały nam nawiązać 
znajomości nie tylko z osobami z 
naszej grupy.

Ostatniego dnia, czyli 28 sierp-
nia, miał miejsce apel podsumo-
wujący cały obóz. Zostały na nim 
nagrodzone poszczególne osoby 
za ich wyjątkowe prace, między in-
nymi za fotografie, czy też audycje 
dźwiękowe. Wszyscy otrzymaliśmy 
certyfikaty uczestnictwa oraz 
wspaniałe upominki. 

 29 sierpnia musieliśmy wszy-
scy się pożegnać. Przez te 16 
dni zostały zawarte znajomości, 
przyjaźnie, które - mam nadzieję 
- będą trwały długo. Ogólnie przez 
ten czas zdobyliśmy wiele nowych 
doświadczeń. Nauczyciele, opieku-
nowie i organizatorzy włożyli dużo 
serca w ten obóz, co było widać. 
Nie żałuje, że tam pojechałam. Był 
to jeden z najlepszych okresów 
mojego życia, którego nigdy nie 
zapomnę i na zawsze zostanie w 
moim sercu.

Amelia Wdowczyk
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Nie zabrakło mi także obaw 
przed tym, jak dokładnie będzie 
wyglądało ,,życie’’ na takim obozie, 
oraz czy wytrzymam tyle czasu 
poza domem, z dala od bliskich, z 
osobami, których nigdy wcześniej 
nie widziałam na oczy. Tym bar-
dziej, że był to obóz międzynaro-
dowy, w którym brała udział także  
młodzież z Czech.                                    

 Obawy jednak okazały się bez-
podstawne, ponieważ wszyscy 
od razu się zintegrowaliśmy i z 
dnia na dzień coraz lepiej doga-
dywaliśmy, a bariera językowa 
nie okazała się wcale barierą, lecz 
zachętą do tego, by poduczyć się 
wzajemnie swoich języków, bo 

przecież język czeski nie jest aż 
tak  bardzo oddalony od naszego.

Pierwsze 5 dni spędziliśmy w 
Czaplinku w województwie za-
chodniopomorskim. Codziennie 
odbywały się warsztaty, które 
umożliwiały nam zdobycie za-
równo wiedzy teoretycznej jak i 
praktycznej na temat tworzenia 
filmów. Na warsztatach uczyliśmy 
się m.in. sprawnego montażu, 
planów filmowych i zdjęciowych, 
obsługi kamery, jej elementów 
oraz ich zastosowań i wielu in-
nych ciekawych tego typu rzeczy. 
Oprócz ciężkiej pracy nie zabrakło 
również chwil relaksu. Z racji tego, 
że jezioro było bardzo blisko, pły-
waliśmy na rowerach wodnych 
i kajakach, uprawialiśmy różne 
sporty i uczestniczyliśmy w grach 
terenowych. Zostały zorganizo-
wane dyskoteka i ognisko, które 
były bardzo udane i pozwoliły nam 
jeszcze lepiej się zintegrować. Cały 

czas mieliśmy jakieś specjalne 
zadania do wykonania, więc nuda 
nie wchodziła w grę.

W kolejną podróż udaliśmy się 
do Opavy położonej w Czechach. 
Tam spędziliśmy również kolejne 
5 dni naszego pobytu. Bardzo 
dużo zwiedzaliśmy i czas był tam 
co do minuty zaplanowany. Prak-
tycznie codziennie było ognisko, 
co na pewno umilało wieczory, 
a na jednym z nich  jedna z grup 
wystawiła polsko-czeską insceni-
zację o poślubieniu Dobrawy przez 
Mieszka I. Pomimo że warunki nie 
były luksusowe, to uważam, że to 
miejsce najbardziej nas zjednoczy-
ło i zarazem zaskoczyło.

Ostatnie miejsce, w jakie się 
udaliśmy, to Gryżyna w wojewódz-
twie lubuskim. Warunki były tam 
po prostu genialne. Nic dodać, 
nic ująć. Codzienne warsztaty ze 
wspaniałymi osobami i co najważ-
niejsze występ naszej grupy ,,D’’ w 
audycji na żywo w radio. Na koniec 
dyskoteka i oficjalne pożegnanie.

Ten obóz to najlepsze, co mogło 
mi się przytrafić. Poznałam tyle 
świetnych osób, z którymi utrzy-
muję kontakt. Przekonałam się, że 
gdy  nie ma zgranej ekipy, to nawet 
najlepsze rzeczy nie dają takiej sa-
tysfakcji i nie cieszą tak bardzo, jak 
to co zrobi się wspólnymi siłami. 
W imieniu wszystkich uczestników 
tego obozu chciałabym podzię-
kować, za wspaniałą możliwość 
przeżycia czegoś tak niezwykłego. 
To były zdecydowanie najbardziej 
udane i pełne niesamowitych wra-
żeń  wakacje w moim życiu.

Marysia Wierzbicka

Kajakami do radia 
Nasza przygoda rozpoczęła się dokładnie 13 sierpnia 
o godz. 18:00. Jadąc na obóz dziennikarsko-foto-
graficzny, każdy z nas  był podekscytowany tym, że 
będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania, a także 
odkrywać nowe pasje. 

Poniżej prezentujemy harmonogram prac działających 
w okolicy Goleniowa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (PNPP):

1. PNPP nr 1 - w Nowogardzie przy Placu Wolności 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
czynny w:
 a) poniedziałki - 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
 b) wtorki - 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
 c) środy - 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
 d) czwartki - 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
 e) piątki - 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

2. PNPP nr 2 - działający w 3 lokalizacjach wg następującego harmonogramu:
 a) w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 , w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie:
 - poniedziałki - 4 godzinny dziennie, od 11.30 do 15.30
 - środy - 4 godzinny dziennie, od 11.30 do 15.30
 - piątki - 4 godzinny dziennie, od 11.30 do 15.30 
 b) w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3 - w budynku Urzędu Gminy:

 - czwartki - 4 godzinny dziennie, od 12.00 do 16.00
 c) w Stepnicy przy ul. T. Kościuszki 4 - w budynku Urzędu Miasta i Gminy:
środa - 4 godzinny dziennie, od 10.00 do 14.00 
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. PNPP nr 3 - działający w 2 lokalizacjach wg następującego harmonogramu:
 a) Maszewie przy ul. Plac Wolności 2, w budynku Urzędu Miasta i Gminy- w pomieszczeniach OPS:
 - poniedziałki - 4 godzinny dziennie, od 12.00 do 16.00
 - wtorki - 4 godziny dziennie, od 8.00 do 12.00
 - środy - 4 godzinny dziennie, od 13.00 do 17.00
 - czwartki - 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00 
 b) Osinie Nr 62, w budynku Urzędu Gminy:
 - piątki - 4 godzinny dziennie, od 8.00 do 12.00
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (obecnie funkcję tę pełni pani Irena Henkelman) przyjmuje codzien-
nie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Goleniowie w pok. nr 6 na parterze.              Redakcja

Mszę św. odpustową odprawił 
ks. Waldemar. Zwieńczona była 
ona litanią do św. Michała i pro-
cesją wokół kościoła, a piękną 
oprawę muzyczną zapewniła 
schola. Po mszy gości zaproszo-

no na salę wiejską, gdzie czekał  
poczęstunek, loteria fantowa i 
koncert piosenek religijnych w 
wykonaniu scholi. Były też wspa-
niałe wypieki mieszkanek wsi, a 
że i pogoda dopisała - radość z 

możliwości spotkania się i świę-
towania była wielka. Następny 
odpust już za rok!
 

Zbigniew Florkowski    
Sołtys Dąbrowy

Wszyscy mieszkańcy naszego powiatu korzystać mogą z bezpłatnych 
porad prawnych oraz pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Porady i pomoc

Odpust w Dąbrowie
Jak co roku, 29 września, w dniu imienin Michała, w kościele pw. Św. Michała Archa-
nioła w Dąbrowie Nowogardzkiej obchodzony był uroczyście odpust ku czci patrona.
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Okres przygotowań do dożynek 
oraz sobota od rana były dokład-
nym odzwierciedleniem tego, jak 
wyglądały tegoroczne żniwa, czyli 
dużo deszczu i trochę słońca. 

Na szczęście popołudnie było 
bardzo pogodne i mieszkańcy mo-
gli radośnie i w sprzyjającej aurze 
świętować zakończenie żniw. 

Tradycyjnie Dożynki rozpoczę-
ły się mszą świętą w kościele w 
Redostowie, którą celebrował Ks. 
Proboszcz Jerzy Labuda. Następ-
nie z kościoła wyruszył korowód 
dożynkowy, który prowadziła 
kapela „Kryzys”, a Starostowie 
Dożynek, Teresa Fidos i Stanisław 
Buksiński, nieśli poświęcony w 
kościele chleb. Za nimi szły wieńce 
dożynkowe, władze gminy, zapro-
szeni goście i mieszkańcy. 

Kiedy korowód dotarł na plac 
w centrum Redostowa, na scenę 
poproszony został Wójt Gminy 
Krzysztof Szwedo, pani Sołtys 
Redostowa Jolanta Buksińska oraz 
Przewodniczący Rady Andrzej 
Łuczak. 

Wójt Krzysztof Szwedo przy-
witał wszystkich uczestników 
i podziękował mieszkańcom 
Redostowa za wspaniałe przygo-

trwała już tylko zabawa, do której  
przygrywał zespół Kryzys.

Od godziny 19:00 rozpoczęła 
się część nocna, wstępem do niej 
był występ Pole Dance, tancerki 
akrobatycznej na rurze, który 
wywołał duże emocje wśród pu-
bliczności. 

Od 20:00 na scenie królował 
już zespół Projekt Hubas, który 
porwał wszystkich do zabawy swo-
ją muzyką graną na żywo przez 
wspaniałych artystów, nie odbyło 
się bez bisów.

Po 21:30 na scenie pojawił się 
EX-Vibe zespół disco polo, zabawa 
i tańce trwały na całego, konty-
nuował to zespół Lider, grając 
do rana. 

Dożynki Gminne nie mogłyby 
się odbyć bez sponsorów, dlate-
go podziękowania należą się fir-
mom: GAZ SYSTEM, Farma Redło, 
PGK Goleniów, Drewpol, Rega 
Węgorzyce, Met-Instal, Gryf-Wet 
Goleniów oraz Firmie Euzebiusza 
Adamskiego za ufundowanie gro-
chówki i waty dla dzieci. 

Ogromne podziękowania nale-
żą się mieszkańcom Redostowa, 
którzy perfekcyjnie przygotowali 
miejscowość. 

A za rok widzimy się wszyscy na 
dożynkach w Kikorzu. 

red.

Wspaniałe dożynki w Redostowie
Sobota, 9 września 2017 r., to dzień, który na długo zostanie w pamięci mieszkańców Redostowa 
i całej Gminy Osina. Tego dnia właśnie w Redostowie odbyły się Dożynki Gminne 2017. 

Uczestników spotkania oficjalnie 
powitał Burmistrz Nowogardu 
pan Robert Czapla. Podczas 
tego spotkania Stowarzyszenie 
Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 
Goleniowskiego miało możli-
wość przedstawić prezentację 
na temat swojej działalności oraz 
odpowiedzieć na pytania osób 

zainteresowanych. Sołtysi z gmi-
ny Nowogard mieli również spo-
sobność poznać i porozmawiać z 
animatorem społeczności lokal-
nej panią Irminą Łachacz, która 
zachęcała ich do współpracy i 
aktywizacji swoich miejscowości. 

Łukasz Wójcik 
pracownik biura LGD

towanie miejscowości, a wszyst-
kim rolnikom za trud włożony 
w tegoroczne żniwa, które były 
najcięższe od wielu lat ze względu 
na ciągłe deszcze. 

Następnie Starostowie Dożynek 
oficjalnie przekazali bochen chle-
ba Wójtowi, aby ten sprawiedliwie 
go podzielił. Sołtys Redostowa 
pani Jolanta Buksińska, przekazała 
Starostom symboliczny klucz do 
miejscowości, aby w tym dniu to 
oni czuli się gospodarzami. 

Po zakończeniu części oficjalnej 
rozpoczęła się zabawa. Ze sceny 
przygrywała Kapela „Kryzys”, a 
mieszkańcy i zaproszeni goście 
mogli korzystać z przygotowanych 
na ten dzień atrakcji. 

Były oczywiście atrakcje dla dzie-
ci, dmuchany zamek oraz stoisko 
przygotowane przez sponsora 
dożynek firmę GAZ SYSTEM: dzieci 
mogły zagrać w grę edukacyjną 
i  otrzymywały ciekawe nagrody. 
Darmową grochówkę oraz watę 
cukrową ufundował Pan Euze-
biusz Adamski. 

A na scenie rozpoczęły się wy-
stępy sołectw: pierwsze na scenie 
zaprezentowały się mieszkanki 
Redostowa ze swoim autorskim 
utworem, następnie zabawną 
„Rzepkę” przedstawiło Sołectwo 
Kościuszki, co wszystkich wprawiło 
w radosny nastrój. 

Nie mogło zabraknąć też dzie-
cięcych występów, tradycyjnie już 
Ania Zehner wraz z najmłodszymi 
mieszkańcami Osiny przygotowała 
militarny taniec. 

Wspaniałymi strojami i pięk-
nym tańcem zaskoczyli „Biało-
-Czarni” Krzywice. Ich występ tak 
się spodobał, że został, jako bis, 

przeniesiony na plac centralny, 
żeby mogli uczestniczyć w nim 
sami mieszkańcy? 

Po części artystycznej nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursów na 
najładniejszy wieniec dożynkowy. 
Trzecie miejsce w tym roku zajęło 
sołectwo Osina, na drugim stopniu 
podium uplasowały się Kościuszki, 
a zwycięzcą i autorem najładniej-
szego wieńca zostali gospodarze 
z Redostowa. Pozostałe sołectwa 
otrzymały wyróżnienia. 

W konkursie na najładniej ude-
korowaną zagrodę zwyciężyli 
państwo Dera otrzymując nagro-
dę ufundowaną przez Starostę 
Goleniowskiego. Drugie miejsce i 
nagroda Wójta Gminy Osina przy-
padły państwu Nowosielskim. 

Po zakończeniu konkursów na 
scenę poproszeni zostali Staro-
stowie Dożynek Teresa Fidos i 
Stanisław Buksiński, którym Wójt 
Krzysztof Szwedo wręczył oficjal-
ne podziękowania za wzorowe 
pełnienie swoich funkcji. A dalej 

Spotkanie z sołtysami 
gminy Nowogard
W środę 11 października, w świetlicy wiejskiej w Długo-
łęce, odbyło się spotkanie sołtysów z gminy Nowogard. 


