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W dniu 28 kwietnia 2018 r., przy niezwykle 
słonecznej pogodzie, odbył się na terenie 
Przystani Kapitana Roberta Hilgendorfa 
w Stepnicy Kreatywny Piknik Rodzinny. 
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PRogRam:

15.00 - Szampańskie otwarcie, w 
dobrym towarzystwie i z tortem  
urodzinowym
15.15 - Koncert Kapeli Gole-
niowskiej i Zespołu Śpiewaczego 
RUTKA cz. I
15.45 - Radio MIĘKOWO czyli co 
nowego w naszej wsi
16.00 - Kabaret RAMOL Stowarzy-
szenia Seniorów RYTM, odsłona I
16.30 - Radio MIĘKOWO*
16.45 - Koncert Kapeli Gole-
niowskiej i Zespołu Śpiewaczego 
RUTKA cz. II

17.15 - Radio MIĘKOWO
17.30 - Kabaret RAMOL Stowarzy-
szenia Seniorów RYTM, odsłona II
18.00 - Radio MIĘKOWO
18.15 - Pokaz zabytkowego sprzętu 
strażackiego z Dobropola Pyrzyckiego
18.30 - Radio MIĘKOWO
18.45 - Polonez i pieśni biesiadne, 
Zespół Pieśni i Tańca INA 
19.00 - Radio MIĘKOWO, program 
„Biesiady czas nastał”
19.30 - W rytmie country, Zespół 
Pieśni i Tańca INA
18.00 - Radio MIĘKOWO
19.45 - ZUMBA, tańczymy wszyscy 
na całego

20.15 - Radio MIĘKOWO, tuż 
przed DISCO POLO
21.00 - 2 MAGIC
22.00 - MILANO
23.00 - PIOTR BAND
4.00 - Ostatnia kołysanka

W Radiu MIĘKOWO* usłyszymy:
- co nowego w Miękowie - mówią 
Miękowianie,
- listę przebojów Miękowa,
- konkursy wiedzy o Miękowie czyli 
magia miejsca,
- bezpośrednie relacje z finałów 
konkursów sportowych,

- bezpośrednie relacje z finałów 
WTS Ligi Światowej czyli Wiejskie-
go Turnieju Sprawnościowego,
- relacje z przestrzeni międzyludz-
kich czyli co się dzieje na naszej 
imprezie.

WŚRÓD ATRAKCJI: 
CYRK dla dzieci, dmuchańce, 
warsztaty tkackie, liczne konkursy, 
przejażdżki konne, wicie wianków, 
gra terenowa, klocki, szczudła, 
mega bańki mydlane, wyrzutnia 
smacznych cukierków, „strzelnica 
balonowa”, konik bujany pod każ-
dego oraz liczne ciekawe i „smacz-
ne” stoiska.

Już 14 LIPCA 2018 r. będziemy wspólnie obchodzić 750 lecie Miękowa (… a może i więcej)
Gościu nasz przybądź z rodziną, przyjaciółmi i uśmiechem 

ZaPRaSZamY
na

POGRAJKI MIĘKOWSKIE
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Pierwszy dzień zlotu rozpo-
czął się oficjalnym powitaniem 
uczestników przez Prezesa Sto-
warzyszenia Zbigniewa Łuka-
szewskiego oraz omówieniem 
programu. Następnie pani Irmi-
na Łachacz, Animator Społecz-
ności Lokalnej, zaprezentowała 
formy wsparcia skierowane do 
społeczności z obszaru LGD. Na-
stępnie uczestnicy zlotu zostali 
podzieleni na dwie grupy, które 
metodą warsztatów pracowały 
nad tematem przygotowania i 
przeprowadzania zmian w swo-
jej miejscowości, kreowaniem 
nowych rozwiązań, reakcji ludzi 
na wprowadzane zmiany, a tak-
że pozyskiwania finansowego 
wsparcia. Kolejnym punktem 
warsztatów było przedstawienie 
zasad przygotowania wniosku do 
programu SPOŁECZNIK. 

Po części warsztatowej uczest-
nicy zlotu wysłuchali wykładu 
na temat Lokalnych Funduszy 
Animacji i możliwości zdobycia 
środków finansowych na działania 
społeczności lokalnej 

w ramach 1% podatku. Ostat-
nim punktem programu pierw-
szego dnia zlotu było przed-
stawienie dobrych praktyk z 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
przedstawiciela Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 
pana Krzysztofa Lipińskiego. 

Podczas drugiego dnia zlotu pan 
Wojciech Janda przedstawiciel Go-
leniowskiego Stowarzyszenia Eks-
ploracji Historycznej „Biały Grosz” 
zaprezentował jego działalność 

i przedstawił propozycje w kon-
tekście realizacji przez LGD gier 
terenowych oraz geocachingu w 
sołectwach z naszego powiatu. 
Następnie zostały zaprezentowa-
ne przykłady dobrych praktyk z 

działalności sołectw: Dębice, Osina 
oraz Miękowo. 

W kolejnym punkcie tego dnia 
prowadzący warsztaty, w ramach 
wstępu do pracy grupowej meto-
dą open space, przypomnieli, że w 
tym roku obchodzimy setną rocz-
nicę odzyskania niepodległości 
Polski. Zwrócili uwagę, iż w związ-
ku z tym nasze myśli powinny być 
częściej ukierunkowanie na to, 
co nas łączy jako społeczność i 
naród, na nasza tożsamość oraz 

na to, co nas coraz częściej dzieli. 
W dobie internetu ludzie odsu-
wają się od siebie, popadają w 
trudne relacje sąsiedzkie a nawet 
rodzinne, a świat stał się mocno 
podzielony.  Podzieleni na pięć 
grup uczestnicy zlotu pracowali 
więc nad takimi zagadnieniami 
jak: solidarność codziennie, swoi 
- obcy, moc społeczności, odwaga 
animatora, starzy - młodzi. 

Solidarność codziennie,  to 
określona postawa – zawsze w re-

lacji z kimś (lub czymś – zwierzęta, 
przyroda), zdolność do empatii, 
wrażliwość na drugiego człowie-
ka, a co najważniejsze - to zaan-
gażowanie (a nie bierne siedzenie 
przed telewizorem). Swoi – obcy,  
hasło to można postrzegać jako 
solidarność w pewien sposób 
zamkniętą. Moc  społeczności, to 
trud kształtowania wspólnoty na 
co dzień. To też między innymi 
nasze działanie, które widzimy 
podczas społecznego zrywu, mo-
bilizowania się szybko i skutecz-
nie wobec życiowych tragedii lub 
kataklizmów. Odwaga animatora, 
to szukanie pola do porozumie-
nia i współpracy, promowanie i 
uczenie solidarności codziennej 
otwartej na innych. Starzy-mło-
dzi, to przede wszystkim relacje 
międzypokoleniowe. Powyższa 
tematyka jest ważna dla każdej 
lokalnej społeczności. 

Ostatnim punktem programu 
była prezentacja aktualnych dzia-
łań Lokalnej Grupy Działania oraz 
podsumowanie zlotu. 

Zlot Sołtysów został zrealizowa-
ny w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Małgorzata Łozowska
pracownik biura LGD

Sołtysi w Niechorzu
W dniach 7-8 kwietnia odbyła się druga edycja „Zlotu Sołtysów”. Podobnie jak w pierwszej edycji, uczest-
nikami zlotu byli sołtysi, członkowie rad sołeckich oraz osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich. 
W tej edycji udział wzięło 50 osób z terenu powiatu goleniowskiego.

Pozyskać mogą oni bezzwrotne 
granty w wysokości do 3 tys. zł 
w ramach mikrodotacji, w tym 
roku pojawia się także możliwość 
skorzystania z wojewódzkiego bu-
dżetu obywatelskiego, z którego 
sięgnąć można po nawet 10 tys. zł. 
Chętnym do działania program w 
ostatnich dniach przedstawiają w 
całym regionie marszałek Olgierd 
Geblewicz i jego zastępca Jarosław 
Rzepa, jak mówił wczoraj w Gole-

Dla społeczników
3 miliony złotych i przynajmniej 650 działań akty-
wizujących mieszkańców Pomorza Zachodniego - 
takie efekty może dać praca ludzi, którzy sięgną  
w tym roku po środki z programu Społecznik. 

niowie ten pierwszy, na wsparcie 
liczyć może niemal każda forma 
aktywności lokalnej, a procedury 
nie są skomplikowane.

Operatorem programu Spo-
łecznik jest Koszalińska Agencja 
Rozwoju Regionalnego, właśnie 
na jej stronie internetowej - pod 
adresem karrsa.eu - uzyskać moż-
na więcej informacji na ten temat.                                

P. Palica
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Początek pracy był nieco spo-
kojniejszy. Informacja o Ani-
matorze docierała do sołectw, 
zarówno przez prasę, media, jak 
i najważniejsze - bezpośrednie 
spotkania z sołtysami i liderami 
wiejskimi oraz mieszkańcami. 
Pierwsze spotkania dotyczyły 
przede wszystkim diagnozy po-
trzeb mieszkańców, informacji 
o samej wsi, jej funkcjonowa-
niu, prowadzonych cyklicznych 
wydarzeniach - jeśli takie miały 
miejsce, funkcjonowaniu świe-
tlic, integracji mieszkańców, 
oraz ich aktywizacji. Było to 
także przedstawienie możliwości  
pomocy ze strony Animatora, 
m. in. w aktywizacji mieszkań-
ców,  poprowadzeniu zajęć, czy 
warsztatów itp., pomoc w znale-
zieniu informacji nt. możliwości 

zdobycia środków na realizację 
potrzeb sołectwa. 

Przy kolejnych spotkaniach 
już działamy: pomagamy w or-
ganizacji wydarzeń w świetlicach 
wiejskich, animacji i warsztatach 
dla dzieci i dorosłych, przy pi-
saniu wniosków o pozyskanie 
funduszy na realizację potrzeb 
sołectwa, a także poznajemy cie-
kawe osobowości, z którymi prze-
prowadzamy rozmowy/wywiady. 
To przede wszystkim pasjonaci, 
społecznicy, mieszkańcy, którym 
zależy na tym, by ludziom żyło się 
dobrze w swojej wsi.

Do tej pory z pomocy Animato-
ra skorzystały sołectwa z Gminy 
Przybiernów, Gminy Stepnica, 
Gminy Goleniów, a teraz rozpo-
czynamy spotkania w Gminie 
Nowogard. Prowadziłam warsz-

taty taneczne, zumbę, warsztaty 
rękodzielnicze, kulinarne, teatral-
ne, imprezy i wydarzenia oko-
licznościowe - m.in. Dzień Dyni, 
bale przebierańców, andrzejki, 
choinki, mikołajki, Dzień Babci 
i Dziadka, nocne koczowiska, 
warsztaty outdoorowe, wspólnie 
tworzyliśmy jasełka.

Podsumowując - praca Ani-
matora jest misją, działaniem, 
akcją, integracją, spotkaniem, 
wyzwaniem. Myślę, że uda mi 
się dotrzeć do jeszcze większego 
grona odbiorców. Zachęcam 
gorąco do kontaktu wszystkie 
sołectwa oraz  mieszkańców, 
do uczestnictwa w spotkaniach, 
które są organizowane na terenie 
Waszej wsi. 

Irmina Łachacz 
Animator społeczności lokalnej

Uczniowie grający w dwuosobo-
wych spółkach mogli kolejny raz 
sprawdzić się w roli przedsiębior-
ców i rozwijać swoje umiejętności 
biznesowe. Klasyfikacja końcowa 
finału III edycji wyglądała następu-
jąco: I miejsce – Adam Korniejczuk 
i Kacper Raczyński  (Szkoła Pod-
stawowa w Kliniskach Wielkich), II 
miejsce - Filip Olejnik i Jakub Zubek 
(Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Nowogardzie), III miejsce - Da-
wid Napieraj i Dawid Szymczak 
(Szkoła Podstawowa w Kliniskach 
Wielkich).

Finaliści tej edycji (19 najlep-
szych par) w nagrodę uczestni-
czyli w dwudniowej wycieczce do 
Wrocławia (11 i 12 stycznia 2018 
roku). Program wyjazdu był bar-
dzo bogaty. Pierwszego dnia lau-
reaci mieli możliwość odwiedzić: 
Hydropolis – miejsce, w którym za 
pomocą różnorodnych technolo-
gii multimedialnych, interaktyw-
nych instalacji czy modeli ukazuje 
się wodę z różnych, fascynujących 
perspektyw, Centrum Poznaw-
cze Hali Stulecia przedstawia-
jące zwiedzającym historię Hali 
Stulecia, genezę jej powstania 
i przemiany na przestrzeni lat, 

wprowadzając jednocześnie w 
świat architektonicznych projek-
tów jutra oraz Afrykarium będą-
ce największym pawilonem na 
terenie wrocławskiego zoo i jego 
największą atrakcją. Drugiego 
dnia uczestnicy złożyli wizytę w 
Nokia Technology Center Wro-
cław Careers, które jest jednym 
z trzech największych centrów 
technologicznych Nokii na świecie 
i jedną z dwóch jednostek firmy 
zajmujących się głównie rozwo-
jem oprogramowania. Ostatnim 
miejscem, które odwiedzili laure-
aci III edycji CSB, była Spółdzielnia 
Socjalna PANATO - przedsiębior-
stwo społeczne łączące lokalny 
rynek projektowy z ekologiczną 
produkcją. 

Kolejny finał IV już edycji Powia-
towego Turnieju Chłopskiej Szkoły 
Biznesu odbędzie się 11 maja br. w 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
im. Konstantego Maciejewicza  w 
Stepnicy. 

Turnieje Chłopskiej Szkoły Biz-
nesu realizowane są w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020.

Łukasz Wójcik
p.o. Dyrektora Biura LGD

Działamy! 
Mija już pół roku odkąd ruszyłam z działaniem „Animator 
Społeczności Lokalnej”-docieramy, planujemy, poma-
gamy, rozmawiamy, realizujemy - DZIAŁAMY, odnoszę 
wrażenie, że konstruktywnie. Odbiorcy, czyli mieszkańcy, 
również coraz chętniej i odważniej angażują się w wyzna-
czone cele i działania. 

Chłopska Szkoła 
Biznesu
po raz trzeci
15 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. 
Bronisława Malinowskiego w Osinie odbył się finał III 
edycji Powiatowego Turnieju Chłopskiej Szkoły Bizne-
su o Puchar Starosty Goleniowskiego. W finale udział 
wzięło 204 uczestników podzielonych na 102 pary.
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W ramach projektu „Zadrzewienia śród-
polne dla ochrony bioróżnorodności i 
klimatu”, finansowanego ze środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej,  Fundacja Ekologiczna 
„Zielona Akcja” przyznała Stowarzyszeniu 
Maszewska Inicjatywa Gospodarcza nagro-
dę w wysokości 3 tys. zł. Projekt ma na celu 
propagowanie wiedzy i motywowanie do 
działań na rzecz ochrony bioróżnorodności 
na terenach rolniczych. Dnia 18 kwietnia 
br. odbyła się w Dębicach akcja sadzenia 
drzew i krzewów. W centralnym punkcie 

wsi wspólnie posadziliśmy  lipy, kruszyny,  
jabłonie, bzy, kaliny, forsycje, berberysy, 
trzmieliny i inne.  

Dziękuję uczestnikom tej akcji za obec-
ność i za pracę! Przede wszystkim dziękuję 
Wam za to, że poświęciliście swój czas i 
chcieliście go spędzić właśnie w ten sposób 
– pracując na rzecz naszego sołectwa!  Niech 
to poczucie wspólnoty zostanie z nami i 
zaowocuje kolejnymi dobrymi działaniami!

Katarzyna Kamińska 
społeczna edukatorka bioróżnorodności

Drzewa dla klimatu
Za środki uzyskane w konkursie „DRZEWA DLA BIORÓŻ-
NORODNOŚCI, DRZEWA DLA KLIMATU” w Dębicach, 
Gmina Maszewo, posadzonych zostało kilkadziesiąt 
drzew i krzewów. 

Oto grupa mieszkańców wraz 
z Radą Sołecką i Sołtysem posta-
nowili w sposób szczególny przy-
gotować się do świętowania 750 
- lecia wsi, które odbędzie się 14 
lipca 2018r. Po długich przygoto-
waniach, został złożony wniosek 
w ramach konkursu grantowego 
do LGD na projekt pt.  ABC MIĘ-
KOWA. Takie szeroko zakrojone 
działania realizowane były po 
raz pierwszy w historii Miękowa. 
Rozpoczęły się w sierpniu 2017 
roku i trwały do stycznia 2018r. 
W ramach projektu odbyło się 
6 warsztatów,  8 spotkań i 1 
konkurs. Ta intensywność dzia-
łań nie jest jednak niezwykła. 
Niezwykły jest zakres i tematy-
ka projektu, który podzielony 
został na kilka zadań. Spajała 
je idea budowy tożsamości 
mieszkańców i lokalnej wspól-
noty. Całą operacją zarządzał 
zespół członków Rady Sołeckiej 
oraz mieszkańcy wspierający 
wnioskodawcę. W Miękowie nie 
ma świetlicy, więc spotkania 
odbywały się w pomieszczeniu 
po byłym sklepie i w prywatnych 
domach. Do mieszkańców wsi 
oraz do biura LGD dostarczono 
materiały wytworzone w ramach 
operacji, które posłużą promocji 
naszego obszaru.

Pierwszym niezwykłym zdarze-
niem było wydanie kalendarza 
ściennego na 2018 r. pt. „Miesz-
kańcy Miękowa”. Cały proces 
powstawania kalendarza był pro-
cesem społecznym. Spotkania, w 
trakcie których omawiano ideę 
kalendarza 

i zbierano rodziny chętne do 
prezentacji w kalendarzu, za-
wsze budziły emocje. Później były 
warsztaty fotograficzne i sesje 
zdjęciowe w plenerze i studiu. 

Kolejnym niezwykłym zdarze-
niem było wydanie widokówek uka-
zujących uroki sielskiego Miękowa. 
Są to pierwsze i jedyne widokówki 

w powojennej historii Miękowa. 
Wybór zdjęć nie był łatwy, stąd 
dyskusja co do ostatecznego 
ich kształtu przeciągnęła się do 
stycznia 2018r., a grupowe zdję-
cie mieszkańców wykonane pod 
kościołem (trzecie w historii) po-
służyło wykonania 20 kompletów 
puzzli edukacyjnych.

Niezwykłym zdarzeniem jest też 
powstała z pamięci mieszkańców 
i dostępnych dokumentów „Ency-
klopedia Miękowa”. Było to naj-
większe wyzwanie organizacyjne. 
Mieszkańcy mogli sami zgłaszać 
hasła już od sierpnia 2017, np. 
„s” jak sołtys, e- mailowo lub na 
papierze. Informacja o zbieraniu 
haseł ukazała się też na www.
szansebezdrozy.pl. W encyklope-
dii zawarte zostały również zdjęcia 
ilustrujące hasła. Proces zbierania 

haseł i dyskusji przeciągnął się i 
było konieczne odbycie kolejnych 
spotkań i warsztatów, w trakcie 
których mieszkańcy poddali we-
ryfikacji ostatecznej treści haseł 
oraz przyjęli ostateczną wersję 
encyklopedii. 

Ile wsi ma swoją książkę kuchar-
ską? Na pewno ma ją Miękowo i 
nazywa się Poradnik kulinarny 
„Menu Miękowa”. Menu pozwoli-
ło uchronić ginące przepisy oraz 
upowszechnić te „sprawdzone”.

Wydawnictwom towarzyszy-
ło powstanie nagrania audio 
„Szepty Miękowa”. Ta swoista 
audycja radiowa oparta jest na 
wypowiedziach mieszkańców. 
Powstał też film pt. „Miękowo 
daj się nakręcić”. To film o życiu 
mieszkańców. 

W projekcie zrealizowane zosta-
ły również: warsztaty rękodzielni-
cze, w trakcie których mieszkańcy 
wykonywali ozdoby choinkowe 
oraz zabawa mikołajkowa. Na 
koniec zakupiono koszulki z wy-
konanymi nadrukami – 750 lat 
Miękowa.

Niezwykłe zdarzenia w Mięko-
wie, to niewątpliwie duży sukces 
jego mieszkańców. Gratulujemy i 
jeszcze raz zapraszamy na obcho-
dy 750- lecia Miękowa (impreza 
staruje o godz. 15.00).

Niezwykłe zdarzenia w Miękowie
Miękowo jest wsią, która zapewne niewiele różni się od innych miejscowości Gminy Goleniów. 
Jednak ostatnie ciekawe i niezwykłe zdarzenia, jakie miały tam miejsce, stawiają ją w innym świetle.
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Krzysztof Górecki:  Pani Janino, często 
widzę Pani prace wystawione na 
imprezach organizowanych w naszej 
gminie. Budzą zainteresowanie ich 
uczestników. Jak zaczęła się Pani 
przygoda z malowaniem?

Janina Detz: Zaczęło się od 
pleneru rzeźbiarsko - malar-
skiego w 2003 roku w Osinie. 
Zawsze ciągnęło mnie do malo-
wania, rysowania, ale robiłam 
to tak dla siebie na malutkich 
kartkach - ołówkiem, koloro-
wałam trochę kredkami, trochę 
akwarelami. Wtedy trafiłam do 
biblioteki, gdzie dowiedziałam 
się, że jest organizowany plener. 
Nie mogłam w nim uczestniczyć, 
ale pan z biblioteki powiedział, 
że mogę pokazać swoje prace i 
w wolnym czasie przypatrywać 
się pracy profesjonalnego mala-
rza Piotra Dziedzica z Koszalina. 
Potem była wystawa prac po-
plenerowych, na której mogłam 
pokazać swoje rysunki. Wzbu-
dziły zainteresowanie, więc 
postanowiłam zacząć coś robić 
w tym kierunku. Wypożyczałam 
z biblioteki i kupowałam różne 
poradniki malarstwa i próbowa-
łam malować. Prób było wiele, 
ale nie ustawałam w nauce. 
Zaczęłam  pokazywać obrazy na 
różnych imprezach w gminie.  
Dziś dostrzegam błędy, jakie 
robiłam, ale próby przynosiły 
coraz lepsze rezultaty. Najwię-
cej nauczyłam się „na krytyce”, 
którą przyjmowałam z pokorą 
i poprawiałam, poprawiałam, 
ciągle się uczyłam i uczę nadal. 
Profesjonalistką nie mogę się 
nazwać, ale malowanie wycho-
dzi mi coraz lepiej. Nie ograni-
czam się tylko do malowania. 
Wykonywałam też obrazy szyte 
z tkanin. Nazwałam te obrazki 
„szmatławki”.

Pokazywała Pani swoje prace w 
gminie Osina. Czy w innych miej-
scach, gdzieś dalej, można było je 
oglądać?

- Po kilku imprezach w 
gminie, na których prezento-

Malowany świat Pani Janiny
           

 Pani Janina Detz jest mieszkanką Osiny. Dorastała  w niedaleko położonej wsi 
Węgorzyce. Mieszkańcy Osiny kojarzą  panią Janinę z imprezami, na których 
maluje dzieciom buzie i wystawia swoje prace malarskie.

wałam swoje prace, dostałam 
zaproszenie do pokazania ich 
w bibliotece w Nowogardzie, 
w Goleniowie, w domu kultu-
ry w Maszewie -  tam zresztą 
pokazywałam różne prace 
kilkakrotnie. Namalowałam też 
obraz, który został wystawiony 
w Szczecinie. Prezentowa-

łam swoje obrazy, jeżdżąc na 
lokalne imprezy w powiecie 
goleniowskim (dożynki, majów-
ki, dni różnych miejscowości, 
festiwal hanzeatycki itp.) ze 
swoim namiotem-pawilonem. 
Pomagał mi w tym mąż. Obrazy 
zawsze budziły zainteresowa-
nie, bo były i są charaktery-
styczne.  Zaczęłam też dzielić 
się tym, czego się nauczyłam, 
z dziećmi z naszej osińskiej 
szkoły. Prowadziłam warsztaty 
plastyczne w Osinie, Kikorzu i 
Krzywicach. Tam zauważyłam, 

że niektóre dzieci mają talent. 
W pamięci zapisał mi się mo-
ment malowania papugi przez 
niepełnosprawną dziewczyn-
kę na warsztatach w Kikorzu, 
która pracowała z wielkim 
zapałem.  Z radością patrzyłam 
na jej pracę i mam nadzieję, że 
będzie rozwijała swój talent, 

bo widziałam, że ją to cieszy. 
Byłam nią zachwycona. Zapi-
sałam się do Stowarzyszenia 
Plastyków w Szczecinie i już 
kilka razy byłam na plenerze z 
członkami  tego stowarzyszenia 
nad morzem. Bardzo dużo się 
tam nauczyłam.

Czy jest jakiś temat przewodni Pani 
prac, coś, co Pani lubi najbardziej 
malować?

- Kocham przyrodę, kwiaty i 
bardzo lubię malować pejza-
że. W architekturze pociągają 

mnie detale, nadaję im inne 
znaczenia. W planie mam cykl 
obrazów pokazujących daw-
ną Osinę. Już pierwszy obraz 
powstał, niebawem będzie 
do pokazania. Chcę zapisać w 
obrazach dawny klimat, urok 
miejsc, których już nie ma, albo 
wkrótce ich nie będzie.  

Ostatnio byłem w nowo powstałym 
przedszkolu w Osinie. Zobaczyłem 
pięknie pomalowane okna, to rów-
nież Pani dzieło?

-  Tak się składa, że bardzo 
lubię dzieci i chętnie z nimi 
przebywam. Przedszkolaków 
odwiedzam, pokazuję im, jak 
się maluje i widzę ich duże 
zainteresowanie malowaniem. 
Okna w przedszkolu są duże i 
chętnie je pomalowałam. Tam 
mogłam się artystycznie wyżyć. 
Duże powierzchnie fajnie 

się malowało, a efekt chyba 
jest nie najgorszy. Dzieciom i 
przedszkolankom się podoba. 
Tematyka jesiennej przyrody 
przydaje się w zajęciach dy-
daktycznych. Mam nadzieję, że 
będę mogła pomalować jeszcze 
inne krajobrazy, szczegóły 
przyrody związane z porami 

roku. Zaproszenie od pań z 
przedszkola już mam. Maluję 
farbami zmywalnymi, więc moż-
na okienne krajobrazy z czasem 
zmieniać. Oprócz malowania, 
wykonuję także różne inne 
rzeczy, np. palmy wielkanocne, 
stroiki świąteczne, bałwanki, 
aniołki. Lubię to robić!

Dziękuję za rozmowę. Życzę wiele 
zdrowia i wystaw malarskich z Pani 
udziałem.

Rozmawiał: 
Krzysztof Górecki
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W pobliżu Czarnocina znajduje 
się Park Natury Zalewu Szczeciń-
skiego. Założony został w wyniku 
wspólnego projektu polskich i 
holenderskich przyrodników, 
pasjonatów, oraz porozumie-
niu Stowarzyszenia na Rzecz 
Wybrzeża, Urzędu Morskiego w 
Szczecinie, oraz Nadleśnictwa 
Goleniów. Zajmuje obszar około 
4000 ha. Jest położony na terenie 

W pobliżu Czarnocina znajduje się Park Natury Zalewu Szczecińskiego. Założony został w wyniku 
wspólnego projektu polskich i holenderskich przyrodników, pasjonatów, oraz porozumieniu Stowarzy-
szenia na Rzecz Wybrzeża, Urzędu Morskiego w Szczecinie, oraz Nadleśnictwa Goleniów. Zajmuje ob-
szar około 4000 ha. Jest położony na terenie Łąk Skoszewskich, które zostały dodane do Europejskiej 
Sieci Natura 2000 jako ostoja ptasia.. 

Przyrodniczy raj

Założeniem działań aktywizu-
jących jest wspieranie działań, 
które inicjują rozwój zainte-
resowań mieszkańców i mają 
charakter edukacyjny. Są one 
prowadzone z myślą o stowa-
rzyszeniach, sołectwach oraz 
grupach nieformalnych, podej-
mujących wspólny wysiłek, aby 
w ich społecznościach żyło się 
ciekawiej i lepiej. Informacji na 
temat aktualnie realizowanych 
warsztatów można szukać na 
naszej stronie internetowej pod 
adresem: http://szansebezdrozy.
pl/calendar/.

5 kwietnia br. Zarząd LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego dokonał oceny wniosków 
złożonych w ramach II naboru na działania aktywizujące. Dofinansowanie otrzymało 10 organizacji. 

Łąk Skoszewskich, które zostały 
dodane do Europejskiej Sieci 
Natura 2000 jako ostoja ptasia.

Teren parku sprzyja zamieszki-
waniu nowych gatunków zwierząt. 
Osoby interesujące się na przykład 
ptakami, owadami, roślinami, fo-
tografią, znajdą tu coś dla siebie. 
Obecnie żyje tu ponad 130 ga-
tunków ptaków, w tym nieczęsto 
spotykane takie jak bielik, krwa-

wodziób, derkacz, skowronek, 
czajka, gągoł, czernica, i wiele 
wiele innych. Dla miłośników tych 
wdzięcznych stworzeń jest to 
istny raj.

Park Natury Zalewu Szczeciń-
skiego jest pięknym miejscem, o 
niebywałym uroku. Jest to idealne 
miejsce na aktywny relaks po cięż-
kim tygodniu, jak i rodzinny wypad 
za miasto. Mamy tu możliwość w 

spokoju obserwować przyrodę 
żyjącą zawsze swoim rytmem. Na 
rozległych łąkach możemy spotkać 
krowy rasy Scottish Highland, oraz 
koniki polskie. Wszystkie trzymają 
się w swoich stadach. Krowy trzy-
mają do ludzi większy dystans niż 
koniki. Można podejść do nich 
blisko, chodzić obok, a niektóre są 
tak odważne, że dadzą się nawet 
pogłaskać. 

Najpiękniej jest jednak na prze-
łomie wiosny i lata, kiedy cała przy-
roda kwitnie i na świat przychodzi 
potomstwo różnych gatunków 

zwierząt. Świat wtedy żyje bardziej 
niż kiedykolwiek indziej. W tym 
czasie możemy zaobserwować, 
jak zwierzęta różnie zajmują się 
swoimi dziećmi.

Podsumowując, Park Natury Za-
lewu Szczecińskiego jest miejscem 
godnym polecenia i odwiedzenia. 
Dobrze będzie się tu czuł i duży, 
i mały. Jest to teren idealny dla 
osób, które pragną spędzić kilka 
chwil na łonie natury w ciszy i spo-
koju. W kilku słowach: Raj na ziemi. 

Gabriela Rogalska

Konkurs na artykuł do „Wieści z bezdroży”  - 2 miejsce

Działania aktywizujące

Lista działań aktywizujących 
wybranych do realizacji

1. Sołectwo Niewiadowo: To 
i owo o pszczołach - warsztaty 
praktyczne;

2. Grupa nieformalna - miesz-
kańcy sołectw Święta, Modrzewie, 
Krępsko: Być kobiecą, być kobietą;

3. Stowarzyszenie Rady Ro-
dziców w Dębicach: Warsztaty 
wokalne dla szkolnego chóru z 
Dębic;

4.  Stowarzyszenie Mieszkańców 
Dąbrowy ,,DĄB’’:  Ruch to zdrowie 
- chcę być zdrowa;

5.  Stowarzyszenie Nowogardzki 

Klub Biegacza ,,Endorfina’’: Dragon 
Run Nowogard;

6.  Sołectwo Kartlewo:  Ruszamy 
z pierwszą pomocą;

7. Grupa nieformalna „Akade-
mia Drugiej Młodości”: Warsztaty 
teatralne;

8. Grupa nieformalna z Gąsie-
rzyna: Warsztaty witrażu;

9. Grupa nieformalna ze Step-
nicy: Przyroda okiem młodzieży 
– warsztaty fotograficzne;

10. Sołectwo Stepniczka: Step-
niczka w obiektywie.

Łukasz Wójcik
p.o. Dyrektora Biura LGD
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Dzień dobry, mam na imię Laura - je-
stem uczennicą drugiej klasy oddzia-
łu gimnazjalnego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego im. Konstantego 
Maciejewicza w Stepnicy. Dzisiejszym 
moim rozmówcą jest człowiek, który 
urodził się w Goleniowie, wychował, 
uczęszczał do tutejszych szkół i zwią-
zany jest z przyrodą, jak mało kto. 
To Pan Przemysław Grądz, myśliwy 
z wieloletnim stażem i miłośnik 
przyrody.

Przemysław Grądz: - Dzień 
dobry.

Powiat goleniowski charakteryzuje 
się różnorodnością krajobrazu i 
środowiska na tle województwa. 
Pan, ze względu na zainteresowanie 
na pewno zna kilka cennych terenów 
leśnych, czy mógłby Pan je wymienić?

- Niewątpliwie, na pierwszym 
miejscu jest Puszcza Goleniowska, 
która jest jednym z najważniej-
szych miejsc w Polsce ze względu 
na występowanie tu orła bielika, 
podlegającemu ścisłej ochronie. 
Puszcza Goleniowska to kilka 
rezerwatów przyrody, m.in. Re-
zerwat Przyrody ‚’Czarnocin’’ i 
‚’Białodrzew Kopicki’’ znajdujące 
się w gminie Stepnica, ‚’Przybier-
nowskie Cisy’’ oraz ‚’Cisy Rokickie’’ 
w gminie Przybiernów. Puszcza 
Goleniowska bogata jest w runo 
leśne. Jest tu dużo grzybów, jagód, 
co przyciąga wielu zbieraczy na 
nasze tereny.

- Jakie rodzaje drzew występują w 
Puszczy Goleniowskiej?

- Śmiało  mogę powiedzieć, że 
zdecydowana większość to lasy 
iglaste, czyli sosny i świerki, pozo-
stałe to drzewa liściaste - głównie 
buk, olsza. Występują również ta-
kie gatunki jak brzoza, dąb, jesion, 
jawor, wiąz, klon, wierzba i topola. 

- Jest Pan myśliwym, proszę powie-
dzieć, jakie gatunki zwierząt możemy 
spotkać w naszym powiecie?

- Stałymi bywalcami naszych 
lasów są na pewno sarny, dziki, 
jelenie szlachetne. Szczęściarz 

może spotkać na swej drodze 
łosia, daniela, a nawet wilka. Na 
podmokłych terenach zauważymy 
bobra w jego naturalnym środowi-
sku i przy pracy.

- Wiem, że Puszcza Goleniowska jest 
objęta obszarem Natury 2000, co 
może Pan powiedzieć na ten temat?

- Głównym celem funkcjonowa-
nia Natura 2000 jest zachowanie 
typów siedlisk przyrodniczych 
i gatunków roślin i zwierząt, 
które uważa się za cenne, czyli 
znaczące dla zachowania dzie-
dzictwa przyrodniczego Europy 
i zagrożone wyginięciem w skali 
całej Europy.

 Jakie gatunki zwierząt są objęte 
ochroną?

- Do chronionych należy m.in. 
wilk, żmija zygzakowata oraz ptac-
two takie jak dudek, orzeł bielik, 
żuraw, kania czarna i ruda.

Czy oprócz Puszczy Goleniowskiej 
znajdują się jakieś inne obszary 
wchodzące w obszar Natury 2000?

- Na terenie powiatu goleniow-
skiego są również Łąki Skoszew-
skie, Zalew Szczeciński, Ostoja 
Goleniowska oraz Uroczyska w 
Lasach Stepnickich. Łąki Sko-
szewskie są ostoją dla ponad 40 
gatunków ptaków. Zagrożeniem 
ich bytu jest niewłaściwa gospo-
darka rolna, melioracja, wypalanie 
traw i kłusownictwo. W przypadku 
Zalewu Szczecińskiego, oprócz 
wymienionych zagrożeń, należy 
zwrócić uwagę na zanieczyszcze-
nia niesione nurtem Odry. Ostoja 
Goleniowska to bory i lasy ba-
gienne z dynamicznie rozwijającą 
się populacją cisa. Obszar ten 
ma również duże znaczenie dla 
ochrony ptaków.

Czy na terenie powiatu goleniow-
skiego są jakieś ciekawe miejsca do 
zobaczenia, ścieżki rowerowe czy 
szlaki turystyczne?

- Tak, oczywiście. Interesującą 
ścieżką rowerową jest  trasa Bo-
gusławie-Widzieńsko-Babigoszcz, 
przebiegająca przez malowniczy 

las z różnorodną roślinnością 
leśną. Z kolei ciekawym, pieszym 
szlakiem jest ‚’Szlak Stepnicki’’ 
lub tzw. Zielony Szlak Turystycz-
ny, który przebiega przez wiele 
malowniczych miejscowości, 
a również przez wał przeciw-
powodziowy nad Zalewem, na 
którego drodze spotkamy dwie 
wieże obserwacyjno-widokowe, 
dzięki którym zobaczyć można 
całą panoramę Zalewu i okolic. 
Dużą atrakcją dla turystów jest 
półnaturalna hodowla konika 
polskiego stworzona z myślą o 
ochronie ekosystemu Zalewu 
Szczecińskiego. Dalej szlak pro-
wadzi na Górę Zielonczyn - punkt 
widokowy na lasy oraz Zalew. 
Następnie wędrówka przecho-
dzi wzdłuż rzeki Gowienicy oraz 
obok zabytkowej leśniczówki w 
Widzieńsku. Natomiast w okolicy 
Czarnocina znajduje się Ścieżka 
Przyrodnicza Europejskiej Unii 
Ochrony Wybrzeża skierowana 
do miłośników przyrody. Atrakcją 
są krowy rasy Scottish Highland, 
które mogą swobodnie się prze-
mieszczać. Oprócz tych szlaków 
można wybrać się na Leśną Drogę 
Turystyczną Stepnica-Goleniów 
oraz Pomorska Droga św. Jakuba.

Widzę, że jest Pan bardzo obe-
znany w całym terenie powiatu 
goleniowskiego. Mam nadzieję, 
że to, co Pan powiedział będzie 
zachętą dla mieszkańców powiatu 
a także przyjeżdżających turystów 
do odwiedzania ciekawych miejsc,  
poznawania uroków lasów, łąk i 
Zalewu Szczecińskiego.

- Jak widać moja łowiecka przy-
goda to nie tylko polowania na 
zwierzęta, ale również obcowanie 
z przyrodą i czerpanie przyjemno-
ści z jej piękna.

Dziękuję za poświęcony czas i cieka-
we wypowiedzi.

- Również dziękuję.

Laura Grądz,
uczennica II klasy 

Gimnazjum ZSP w Stepnicy 

Obcowanie 
z przyrodą 
Wywiad na temat: Lokalne zasoby leśne oraz turystyka 
na terenie powiatu goleniowskiego

Konkurs na artykuł do „Wieści z bezdroży”  - 3 miejsce

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Goleniowie 

poszukuje kandydatów na stanowiska:

- PracOwnik SOcjalny 
(umowa o pracę) - wymagane posiadanie kwalifikacji 
zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej;

- OPiekun OSOby StarSzej 
w miejscowości Kliniska Wielkie i Pucice (umowa zlecenie),  
istnieje możliwość bezpłatnego przeszkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
tel. 91 407 34 68 lub 91 407 34 79, kom. 661 427 802

Tym razem nie było marszu, 
przemówień, ani uroczystej 
akademii. Uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Przybiernowie, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Wolinie, 
OREW-u w Przybiernowie i 
Ostromicach 10 maja sadzili 
razem z opiekunami i zaproszo-
nymi gośćmi drzewa w ramach 
akcji "100 drzew na 100-lecie 
odzyskania niepodległości". 

Pożyteczna praca przebiega-
ła pod czujnym i fachowym 
okiem nadleśniczego Tomasza 
Szeszyckiego oraz leśniczych 
Krzysztofa Klażyńskiego i Piotra 
Drzewieckiego z nadleśnictwa 
Rokita.

Po pracy wszyscy uczestnicy 
akcji przenieśli się nad pobliskie 
jezioro, gdzie rozpalono ognisko 
i pieczono kiełbaski.

P. Palica

100 drzew 
na 100-lecie 
Niepodległości
Jak w piękny sposób uczcić zbliżającą się setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają osoby 
niepełnosprawne, zrzeszone w ośrodkach w 
Przybiernowie, Ostromicach i Wolinie.
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Stowarzyszenie Mieszkańców 
Dąbrowy „DĄB” powstało w 2008 
roku z inicjatywy Sołtysa i Rady 
Sołeckiej. Powołaliśmy Stowarzy-
szenie, aby stworzyć szanse na 
pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych. Grupa założycielska liczyła 
28 osób, w chwili obecnej jest nas 
koło 40.

Główne cele Stowarzyszenia to:
- Promocja sołectwa Dąbrowa,
- Upowszechnianie i inicjowa-

nie aktywności mieszkańców 
sołectwa,

- Kształtowanie aktywnych po-
staw w życiu społecznym miesz-
kańców,

- Aktywizacja kulturalna jako 
czynnik postępu cywilizacyjnego,

Uczestnicy wyjazdu mieli możli-
wość spotkania się z wójtem gminy 
Bakałarzewo (województwo pod-
laskie) i porozmawiania z nim na 
temat inwestycji zrealizowanych 
w tej gminie z dofinansowaniami 
unijnymi. Następnie przedstawiciel 
Suwalsko-Sejnieńskiej Lokalnej Gru-
py Działania pokazał uczestnikom 
wyjazdu inne projekty zrealizowane 
przy pomocy środków unijnych w 
tym regionie np.: teatr stodolniany 
w Smolanym Dębie czy wioskę 
domków okrągłych w Kuklach. Tego 
samego dnia wieczorem odbył się 
przejazd przedstawicieli Lokalnych 
Grup Działania z województwa za-
chodniopomorskiego do Kowna na 
Litwie. W kolejnym dniu uczestnicy 
spotkali się z szefami i przedstawi-
cielami Gminy Okręgowej Kowno i 
Lokalnej Grupy Działania w posiadło-
ści Raudondvaris (Czerwony Dwór). 
Podczas spotkania została przepro-

wadzona dyskusja na temat polsko-
-litewskiego projektu współpracy „Jie 
skrenda” – (Oni lecą), a następnie 
zwiedzano dworek Raudondvaris i 
zapoznano się ze zrealizowanymi na 
jego terenie projektami. Ostatniego 
dnia wizyty studyjnej uczestnicy 
mieli okazję zwiedzić Wilno wraz ze 
starówką, cmentarz na Rossie oraz 
zamek w Trokach.

Wszystkie etapy wyjazdu miały 
na celu nawiązanie kontaktów i po-
zyskanie partnerów do przyszłych 
projektów dla LGD z województwa 
zachodniopomorskiego, zrzeszo-
nych w Federacji LGD Pomorza 
Zachodniego. 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
p.o. Dyrektora Biura LGD

Wyjazd studyjny - dobre praktyki
W dniach od 4 do 7 kwietnia br. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego brali udział w wyjeździe studyjnym „Transfer wiedzy i innowacji w pobudzeniu 
aktywności społecznej na obszarach wiejskich - dobre praktyki”. 

10-letni Dąb
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” po-
wstało w 2008 roku z inicjatywy Sołtysa i Rady So-
łeckiej. Powołaliśmy Stowarzyszenie, aby stworzyć 
szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
Grupa założycielska liczyła 28 osób, w chwili obec-
nej jest nas koło 40.

- Organizacja imprez kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych 
promujących naszą wieś.

Stowarzyszenie nasze bardzo 
ściśle współpracuje z Sołty-
sem i Radą Sołecką, organizując 
wspólnie wiele imprez dla miesz-
kańców Dabrowy. Przykłady to: 
Dzień Dziecka, choinka dla dzie-
ci, odpust parafialny i Dożynki 
Gminne.

Jako Stowarzyszenie wypraco-
waliśmy od kilku lat dwa cykliczne 
działania. Są to:

Wyjazdy edukacyjno-kulturalne, 
przede wszystkim do teatru,

Zajęcia plastyczne dla dzieci,
Zajęcia fitnes i zumba dla do-

rosłych.

Na działania te otrzymaliśmy z 
Lokalnej Grupy Działania Stowa-
rzyszenie Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego wsparcie 
z programu małe granty. 

Najwięcej projektów realizu-
jemy w ramach ogłaszanych co 
roku przez Urząd Miasta i Gminy 
Nowogard konkursów na realiza-
cję zadania publicznego. Były to: 
wycieczki (Trójmiasto, Szymbark, 
Malbork, Gniezno, Toruń, Bisku-

pin, Kruszwica, Wrocław, Praga, 
Skalne Miasto, Kraków, Zakopane, 
Błędne Skały, Wambierzyce, Książ, 
Woisławice, Kopalnia Złota) oraz  
spotkanie Dąbrowiaków (spotka-
nie pokoleń). Realizujemy także 
projekty związane z poprawą este-
tyki naszej miejscowości, odnawia-
my plac zabaw, wykonujemy nowe 
skwery z kwiatami, zrobiliśmy 
boisko do kosza, wiatę na boisku, 
organizujemy sprzątanie wsi.

Przez 9 lat zrealizowaliśmy 15 
projektów, a ponadto w trzech 
nasze Stowarzyszenie było opie-
kunem dla innych wiosek. Z orga-
nizowanych w ramach projektów 
wyjazdów edukacyjnych korzystają 
mieszkańcy nie tylko naszej miej-
scowości ale i innych wiosek, w 
efekcie do naszego Stowarzyszenia 
zapisują się osoby spoza Dąbrowy. 

Zbigniew Florkowski 
Prezes Stowarzyszenia
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Zauważyłam, że każdy skrawek 
ziemi wokół domów jest zagospo-
darowany - sadzą i sieją warzywa, 
drzewa, krzewy owocowe, a jeżeli 
rośnie trawa, to jest pokarmem 
dla zwierząt domowych: krów, 
kóz, kur... Ludzie są dumni i za-
dowoleni z tego, co mają. Gdy 
zapytałam, czy im się to opłaca, 
odpowiadali, że robią to, bo nie 
chcą jeść chemicznie przetworzo-
nej żywności. Dało się to zresztą 
poznać po ich wyglądzie - zdrowsi, 
silniejsi. A  mnie bardzo smako-
wał ich chleb, ziemniaki, owoce i 
wszystko, co tam jadłam.

Środowisko oddziałuje pozy-
tywnie nie tylko na sferę fizycz-
ną człowieka, ale i duchową. 
Wieczorami po pracy lub w dni 
świąteczne mieszkańcy tej wsi 
spotykają się w domach lub przed 
domami i rozmawiają. Są ubodzy 

materialnie, ale bogatsi ducho-
wo, bliżej natury, przechowują z 
pokolenia na pokolenie tradycje 
i swoją tożsamość. Nie chciało mi 
się stamtąd wyjeżdżać... A teraz 
tęsknię do miejsca urodzenia i 
młodości mojej mamy, dla której 
do 1939 roku była to mała Ojczy-
zna. Wojna sprawiła, że musiała 
to miejsce opuścić, a jej później-
sze życie naznaczone było wielo-
ma cierpieniami i upokorzeniem.

Pomyślałam, że warto o jej życiu 
opowiedzieć...

Tak, jak wspomniałam, moja 
mama urodziła się i do 1939 roku 
mieszkała we wsi Komorniki, 
malowniczo położonej na terenie 
Karpat. Niestety, po wybuchu 
II wojny światowej, niemiecki 
okupant wywiózł ją do majątku 
ziemskiego niedaleko Sobótki, 
w obecnym Województwie Dol-

nośląskim. Po wojnie usiłowała 
wrócić do domu, do rodziców 
i rodzeństwa, ale Rosjanie nie 
przepuścili jej przez granicę, gdyż 
była Polką. Zmuszona była szukać 
miejsca do życia na ziemiach pol-
skich (w PRL). Zamieszkała we wsi 
Kościuszki k. Nowogardu.

Związek z ojcem jej dzieci oka-
zał się pomyłką i od 1950 roku sa-
motnie prowadziła 5-hektarowe 
gospodarstwo rolne  i samotnie 
wychowywała troje dzieci. Dom 
dzieliła z sąsiadami, mieszkanie, 
które zajmowaliśmy było nieduże, 
a zimą, żeby zaoszczędzić opał, 
mieszkaliśmy w jednym pokoju.     

Mama radziła sobie jak mogła 
- uprawiała ziemię, hodowała 
zwierzęta. Konia nie miała, mu-
siała więc do pracy najmować 
chłopa z koniem i sprzętem. 
Ziemia, którą przydzieliły jej 

władze państwowe, była mało 
urodzajna - IV i V klasa, co po-
wodowało, że plony były niskie. 
Wydatki przewyższały dochody i 
stała się dłużnikiem gminy, gdyż 
nie była w stanie regularnie opła-
cać podatków. Szczególnej biedy 
doświadczyliśmy, gdy z obory 
na podatek zabierano bydło i 
potrącano dochód uzyskany ze 

sprzedaży zboża, ziemniaków i 
trzody chlewnej.

Mama pracowała w swoim go-
spodarstwie oraz jako najemca 
u innych gospodarzy w polu na 
utrzymanie siebie i dzieci. Nieste-
ty, ani władze, którym podlegała 
w PRL, nie pomogły jej rozwiązać 
jej trudnej sytuacji mimo wielo-
krotnych jej pisemnych próśb, 

Żyć w zgodzie z naturą
Do wsi Komorniki w województwie lwowskim rejon turkow-
ski, gdzie do 1939 roku mieszkała moja mama, pojechałam w 
1998 roku. Urzekła mnie tamta przyroda - piękna i pachnąca. 
W strumykach czysta woda, bujna roślinność, potężne drzewa, 
pachnące, świeże powietrze i niezwykła gościnność ludzi. Dzie-
lili się swoim skromnym pożywieniem, bardzo smacznym.

Konkurs na artykuł do „Wieści z bezdroży” - 1 miejsce 
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ani ludzie, wśród których żyła i 
pracowała. W 1968 roku władze 
przejęły nasze gospodarstwo wraz 
z mieszkaniem na Skarb Państwa 
za zadłużenia podatkowe.  Mimo 
pracy ponad siły, umiejętności 
w prowadzeniu gospodarstwa i 
utraconego domu na Wschodzie, 
władze PRL skazały ją i jej dzie-
ci praktycznie na bezdomność.  
Mimo starań, z rodziną na Wscho-
dzie nie miała kontaktów, nawet 
korespondencyjnych, gdyż władze 
ZSRR wywiozły ich do kołchozu. 
Udało jej się to dopiero w 1976 
roku, gdy była już bardzo chora. 
Siostry przyjechały, ale już nie żyła.

Do dzisiaj mam żal do Polski 
Ludowej, że mama samotnie wy-
chowująca troje dzieci, okrutnie 
pokrzywdzona przez niemieckie-
go okupanta i ZSRR, nie otrzymała 
żadnej pomocy. 

Z ogromną wdzięcznością i po-
dziwem wspominam moją mamę, 
bo mimo że było biednie i ciężko, 
lata spędzone na wsi wspomi-
nam dobrze, a w mojej pamięci 
zachował się trochę idylliczny 
obraz tamtych czasów i obrazów. 
Wspólnie z rodzeństwem od szó-
stego roku życia paśliśmy krowy. 
Łąka była oddalona od wsi 3 km. 
Przez łąkę przebiegał rów, była w 
nim czysta woda, a do czasu sia-
nokosów łąka tonęła w kwiatach - 
zioła, koniczyna, w rowie kumkały 
żaby. Pasąc krowy, przebywałam 
w otoczeniu pięknej przyrody 
- było to moje królestwo, mój 
cały świat. Obserwowałam życie 
toczące się w trawie, w wodzie, 
w lesie i na polach w czasie wio-
sny, lata i jesieni, leżąc w trawie, 
podziwiałam chmury na niebie... 
Nie nudziłam się. Miałam wiele 
ciekawych pomysłów, czytałam 
książki, chodziłam po drzewach.

Gdy przyganiałam krowy wie-
czorem do domu, mama gotowa-
ła na mleku kluseczki (zacierki) 

lub jadłam chleb z mlekiem i 
twarogiem, albo owoce, których 
wtedy nie brakowało. Odzież 
miałam skromną, często było mi 
zimno, ale nie chorowałam. Mimo 
ubóstwa, w jakim żyliśmy, nie 
czułam smutku z tego powodu i 
umiałam się cieszyć z drobiazgów. 
Ani w szkole podstawowej, ani 
w średniej nie zazdrościłam bo-
gatszym koleżankom, choć sama 
zawsze byłam ubrana skromnie.

Czas dzieciństwa odcisnął pięt-
no na późniejszych latach mojego 
życia. Staram się spędzać je ak-
tywnie, gdyż bierność źle wpływa 
na moje samopoczucie. W każ-
dym niemal miejscu dostrzegam 
piękno; tę wrażliwość ukształto-
wało we mnie życie w otoczeniu 
przyrody. A smak mleka prosto 
od krowy opamiętam do dzisiaj.

Szkoda, że wsi z mojego dzie-
ciństwa już nie ma. Wtedy krowa 
była nieodłącznym elementem 
wiejskiego krajobrazu, dzisiaj jest 
we wsi rzadkością. Mieszkańcy 
wsi kupują mleko, warzywa i 
owoce, nawet ziemniaki, w skle-
pie. A wieś przypomina bardziej 
podmiejskie osiedle niż dawną 
wioskę. Zrobiło się cicho i smutno. 
Szkoda, bo ścisłe zjednoczenie 
z naturą daje ludziom zdrowie i 
urodę. Praca w gospodarstwie 
oddziałuje również pozytywnie na 
dzieci, kształtując w nich pozytyw-
ne cechy charakteru. 

Zachłysnęliśmy się cywilizacją 
i tym, co ona niesie. Kupuje-
my i jemy wysoko przetworzo-
ną żywność, nabywamy różne 
przedmioty niekonieczne nam 
do życia potrzebne, a potem się 
ich wyzbywamy, bo niemodne, 
bo szybko się zużyły, bo chcemy 
mieć więcej. Czy jesteśmy dzięki 
temu szczęśliwsi? Odpowiedzmy 
sobie na to pytanie...   

Krystyna

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym Fundusz Obywatelski. Szybkie granty. Stały na-
bór wniosków na niezależne inicjatywy obywatelskie. Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają 
działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. Wnioski w ramach szybkich grantów 
można zgłaszać na bieżąco przez cały rok. Więcej na http://www.funduszobywatelski.pl/.

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć 
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.

Narodowy Bank Polski: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej. NBP wspiera 
projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinan-
sowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przed-
miotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. 
Wnioski są przyjmowane 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 LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzysze-
nia, 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/program-grantow/.

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne 
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 udzielanie wsparcia rzeczowego oraz współ-
finansowanie 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/otoczenie/fundacja/komu-pomagamy.

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.

Magdalena Pieczyńska 
Wydział Współpracy Społecznej

Urząd Marszałkowski WZ

Co słychać 
w III sektorze?
Skąd pozyskiwać fundusze na działania podejmowane przez społeczni-
ków? 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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Dziedzictwo kulturowe  cha-
rakterystyczne szczególnie dla 
litewskiego wybrzeża swoje źródła 
czerpie z otaczającej surowej, wy-
magającej, ale przez to niezwykle 
pięknej natury.  Niespotykane kli-
fy, wydmy, rozkapryszony, zimny 
i budzący respekt, ale obfitujący 
w bogactwo ryb i bursztynów Bał-
tyk,  nie pozostały bez wpływu na  
historię zamieszkujących te tereny 
ludzi.  Litwini to ludzie z natury 
pewni siebie, ale żyjący w zgodzie 
z  rytmem narzucanym przez pory 
roku. Pogodni, ale pozostający 
wciąż w pogotowiu, by uszanować 
kaprysy matki natury. By możli-
we było nawiązanie współpracy  

międzynarodowej konieczne było 
wzbudzenie zainteresowania 
mieszkańców Gminy Stepnica nie 
tylko magicznym miejscem, ale 
także ludźmi tam mieszkającymi 
i ich kulturą.  

Dalego mieszkańcom Gminy 
Stepnica zaproponowaliśmy cykl 
działań w ramach wydarzania 
„Litewskiej Kultury Źródła z Na-
tury”. Pierwszym elementem były 
twórcze warsztaty dla uczniów 
SP w Stepnicy i SP w Racimierzu, 
dotyczące terenów Natura 2000 
położonych w obszarze Gminy 
Stepnica. Zadaniem uczestników 
twórczych warsztatów było stwo-
rzenie makiety wybrzeża Gminy 

Stepnica w oparciu o pozyskaną 
wiedzę podczas alternatywnych 
lekcji przyrody, a najlepsze prace 
przygotowane przez uczniów 
zostały nagrodzone wyjazdem do 
Wolińskiego Parku Narodowego. 
Dzieci i młodzież zaangażowana 
w to działanie stała się niejako 
nośnikiem informacji  o projekcie 
CICPA zachęcającym do czynnego 
udziału dorosłych. 

Kolejnym elementem wydarze-
nia „Litewskiej Kultury Źródła z 
Natury” było przeprowadzenie Dni 
litewskich  w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Stepnicy pod nazwą 
„GOK  po litewsku”. Podczas 
działania zorganizowano warsz-

taty rękodzielnicze oraz warsztaty 
kulinarne promujące kuchnie 
litewską. Dodatkowo w ramach 
wydarzenia przeprowadzono  
Lokalne spotkania informacyj-
ne polsko-litewskiego projektu 
„Wspólne inicjatywy na obszarach  
chronionych – CICPA”, których 
wynikiem było stworzenie polskiej 
grupy uczestników projektu. 

Ostatnim zaplanowanym ele-
mentem wieńczącym całe wyda-
rzenie był „Jarmark Wielkanocy 
z jajem po litewsku”. W trakcie 
jarmarku przeprowadzono warsz-
taty kulinarne związane z litew-
skimi tradycyjnymi potrawami 
wielkanocnymi oraz warsztaty 

rękodzielnicze, podczas których 
tworzono między innymi Litewskie 
Baby. Natomiast na zakończenie 
jarmarku wystąpił litewski Ze-
spół AGE BAND, który przybyłych 
gości  przeniósł w świat blusa i 
rock’n’rolla. 

Po dwóch tygodniach intensyw-
nych działań promocyjnych została 
rozbudzona ciekawość poznania 
litewskiego wybrzeża i jego kultury, 
co umożliwi  już w maju bieżącego 
roku  przeprowadzenie pierwszych  
warsztatów dla grup docelowych z 
Polski i z Litwy i nawiązanie między-
narodowych kontaktów. 

Mirosława Nowak
i Michał Krzywaźnia

Litewskiej Kultury Źródła z Natury
- czyli polsko-litewskie działania w Gminie Stepnica
W Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy w marcu odbyły się  intensywne działania promujące międzynarodową współpracę dwóch 
odległych od siebie terenów pozostających pod płaszczem ochronnym Natura 2000. Zadanie realizowane było  w ramach projektu 
CICPA „Common Initiatives in Conserved and Protected Areas”/ „Wspólne inicjatywy na obszarach  chronionych”, realizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy i Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020. 
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ZAPROSZENIE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

,,VII DZIEŃ KONIA’’ 
W DZIESZKOWIE 

Sołtys i Rada Sołecka w Dzieszkowie

DNIA 28 LIPCA 
2018 ROKU

Więcej szczegółów 
już wkrótce!!!

Tego dnia odbyła się duża 
impreza, mająca na celu przy-
pomnienie wszystkim, że jeste-
śmy odpowiedzialni za planetę, 
na której żyjemy. Uczniowie 
przygotowywali się do niej od 
połowy kwietnia (konkursy, 
gazetki, nauka piosenek i wier-
szyków, projekt „Pszczoły”). 
W tych wszystkich działaniach 
przewijała się myśl, że od nas 
zależy, czy będzie tutaj pięknie 
i czysto.

Po przywitaniu Gości przez 
Przewodniczącego SU, dzieci z 
klasy pierwszej zaśpiewały: „Niech 
rozszerza się nasz ekologii klub”. 
Potem, aktorzy koła teatralnego, 
przekazali w dialogu i piosence 
przesłanie Ziemi, które zaczęło się 
słowami: „Halo! Tu mówi Ziemia”. 
Maks z klasy czwartej koncertowo 
wyśpiewał apel: „Ludzie, dosyć 
trucia tutaj”, a dzieci z klasy piątej 
ładnie zaśpiewały piosenkę, w 
której Ziemia woła o ratunek!

Następnie uczniowie mieli oka-
zję pochwalić się swoją wiedzą i 
umiejętnościami w zakresie eko-
logii. Dzieci młodsze (z klas 0, 1, 
2 3), miały dwa zadania, tzn.: uło-
żenie obrazka z części i doprowa-
dzenie odpadów do właściwego 
pojemnika oraz posegregowanie 
śmieci do odpowiednich worków. 
Wygrała drużyna, która zrobiła to 
w krótszym czasie i poprawnie. 
Między konkursami publiczność 
wysłuchała popisu koleżanek z 
kółka muzycznego, które pięknie 
zaśpiewały i zagrały na flażole-
tach. Siedzący na widowni też 
mieli okazję wykazać się, gdyż 
Panie prowadzące przygotowały 
zagadki i poprawne odpowiedzi 
były nagradzane słodkościami. 
Na koniec, najlepsze zespoły, 
otrzymały nagrody, ale i pozostali 
uczestnicy również dostali upo-
minki. Natomiast wszyscy obecni, 
żeby im nie było smutno, zostali 
obdarowani słodkościami.

Organizatorki imprezy: 
M. Trzeciak, E. Mazur i J. Surma 

– opiekunka koła teatralnego

W budynku, w którym działa 
świetlica wiejska, planowane są 
w pierwszej kolejności roboty 
rozbiórkowe, później wykonane 
zostaną nowe posadzki, instalacje 
sanitarne i elektryczne, wymienio-
na zostanie stolarka drzwiowa, 
strop zostanie docieplony, a nad 
wejściem do budynku powstanie 
zadaszenie o konstrukcji drewnia-

nej. Pojawią się także chodnik z 
kostki brukowej, dojazd z płyt ażu-
rowych, brama wjazdowa i furtka.

Prace powinny się zakończyć we 
wrześniu. Na realizację inwestycji 
pozyskano dotację z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
wysokości blisko 64% poniesio-
nych kosztów.

red.

Województwo Zachodniopo-
morskie reprezentował Olgierd 
Geblewicz Marszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, na-
tomiast Gminę Stepnica Andrzej 
Wyganowski Burmistrz Miasta i 
Gminy Stepnica. 

Zakres przedmiotowego pro-
jektu obejmuje remont istnieją-
cej nawierzchni ścieżki rowero-
wej na trasie Stepnica-Widzień-
sko na odcinku 7 km i szerokości 
2 m. Zakłada się wykonanie na 
całej długości ścieżki warstwy 
ścieralnej z nawierzchni mine-
ralnej, wodoprzepuszczalnej, 
naturalnie stabilizowanej typu 
HanseGrand Robust co spowo-
duje znaczną poprawę komfortu 
jazdy rowerem. 

Jednym z elementów projek-
tu będzie utworzenie punktów 
przesiadkowych wyposażonych 
w wiaty, stoły, ławki oraz stojaki 
dla rowerów w Widzieńsku i 
Stepnicy (w Stepnicy na początku 

ścieżki rowerowej, w Widzieńsku 
przy trasie rowerowej). Zakres 
oraz koszt wskazanych robót 
budowlanych został określony w 
opracowanym projekcie budow-
lanym oraz kosztorysie inwe-
storskim na podstawie którego 
oszacowano ogólne koszty pro-
jektu które wyniosły nieco ponad 
1 mln zł przy dofinansowaniu w 
wysokości 657 000,00 zł.  Środki 
na realizację przedmiotowego 

projektu pochodzą ze 
środków Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go Województwa Za-
chodniopomorskiego 
na lata 2014 – 2020 w 
ramach realizacji Stra-
tegii ZIT Szczecińskiego 
Obszaru Metropolital-
nego.

Wielu mieszkańców z 
terenu Widzieńska pra-
cuje w Goleniowskim 
Parku Przemysłowym 

i  w IKEA Industry w Stepnicy. 
Modernizacja trasy rowerowej 
wraz z utworzeniem punktów 
przesiadkowych ułatwi codzien-
ny dojazd tych mieszkańców do 
miejsc pracy, co wpłynie także 
na ograniczenie spadku liczby 
osób podróżujących komunikacją 
samochodową. Ponadto moder-
nizacja drogi rowerowej wpłynie 
pozytywnie na atrakcyjność tury-
styczną naszej Gminy.

Remont w Długołęce
18 maja burmistrz Nowogardu Robert Czapla  
podpisał umowę z Firmą Usługową z Ostrzycy 
na wykonanie remontu budynku gospodarczego 
wraz z budową zaplecza sanitarnego w Długołęce.

Na ekologiczną nutę
Dzień 22 maja w naszej Szkole Podstawowej w Racimierzu 
(gmina Stepnica) upłynął pod hasłem „Ziemia woła: S.O.S.…”. 

Będzie remont ścieżki
W dniu 21 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie 
podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn „Modernizacja drogi rowerowej 
na trasie Stepnica – Widzieńsko”. 
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Na jakim etapie jest budowa ZAZ?
- W gruncie rzeczy możemy 
już mówić o finalizowaniu tak 
zwanego stanu surowego za-
mkniętego. W praktyce oznacza 
to, że są już zakończone stropy, 
powstawiane okna, niedługo 
wewnątrz ruszą prace typowo 
wykończeniowe, polegające na 
wylewaniu posadzek i kładzeniu 
tynku. Mamy nadzieję, że wszel-
kie roboty budowlane zakończą 
się do końca sierpnia.

A co z wyposażeniem we wszystkie 
potrzebne urządzenia?
- Zaczynamy od zamontowania 
sprzętów o największych gabary-
tach, bo tego wymaga technolo-
gia. Mówię tutaj o wyposażeniu 
pralni i kuchni, bo mniejsze 
rzeczy - biurka, krzesła czy 
stoły - będzie można ustawić w 
późniejszym terminie. Myślę, że 
do września wszystko będzie go-
towe i będziemy mogli rozpocząć 
procedury odbiorowe z Państwo-
wą Inspekcją Pracy, Sanepidem 
czy strażą pożarną.

Kiedy osoby niepełnosprawne, bo z 
myślą o nich przecież ZAZ jest budo-
wany, będą mogły rozpocząć pracę?
- Doprecyzuję, że o ile ZAZ 
rzeczywiście kojrzy się głównie 
z osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie, to nie jest tak, 
że tylko spśród nich będziemy 
kompletować załogę. Zatrudniać 
będziemy osoby posiadające 
orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności bez względu 
na jego przyczyny. Rekrutację 
personelu, wraz z osobami, które 
będą nadzorować jego pracę, 
rozpoczniemy w 4 kwartale tego 
roku.

Jakie prace będą wykonywały w ZAZ 
osoby niepełnosprawne?

Satysfakcja
z bycia potrzebnym
Z Piotrem Matławskim, nadzorującym proces powstawania Zakładu Aktywności Zawodowej 
rozmawiamy o tym, jak ten zakład ma funkcjonować, kto będzie mógł w nim pracować i jak będzie 
przebiegał proces rekrutacyjny osób niepełnosprawnych.

- W pierwszym roku działalności 
ZAZ planujemy niepełną jeszcze 
obsadę zakładu i zatrudnić chce-
my w nim około stu ludzi, z czego 
ok. 70 to będą osoby niepełno-
sprawne. W pierwszych miesią-
cach chcemy się skupić na pralni 
i kuchni, które mają być dającymi 
szansę rozwoju „lokomotywami”, 
pozostałe działy, jak montaż-de-
montaż, poligrafia, ogrodnictwo, 
gospodarstwo domowe, otwie-
rać będziemy nieco później. Ale 
też muszą one funkcjonować, 
choćby ze względu na obsługę 
samego budynku.

I jak ta praca będzie wyglądać?
- Pracownicy z orzeczeniem, w 
największym skrócie, pracować 
będą przez 4 godziny dziennie. 
Teoretycznie mogą trochę dłużej, 
ale musi być na to specjalna 
zgoda lekarza. Każdy z tych pra-
cowników korzystać będzie mogł 
także na miejscu z jednogodzin-
nej rehabilitacji, przebywać bę-
dzie więc w ZAZ przez 5 godzin. 
Osoby pełnosprawne pracować 
będą 8 h - na pełen etat.

A rehabilitacja jak będzie prowa-
dzona?
- Tu musi być zastosowane indy-
widualne podejście, bo prze-
cież praktycznie każda z osób 
niepełnosprawnych ma inne 
potrzeby. Część po pracy będzie 
wymagała wyciszenia i uspo-
kojenia, inni - zabiegów. Każdy 
pracownik będzie więc miał 
wypracowaną indywidualną 
ścieżkę rehabilitacyjną, zostanie 
w tym celu zatrudniony specja-
lista i on będzie decydował o 
tym, w jaki sposób rehabilitacja 
będzie prowadzona.

Dla zainteresowanych podjęciem 
pracy w ZAZ zapewne bardzo ważne 

jest to, w jaki sposób będzie prowa-
dzony nabór. 
- Dużo zależeć będzie od tego, 
z jak dużego grona będziemy 
mogli prowadzić rekrutację. Po 
pierwsze trzeba powiedzieć, że 
Goleniów ma bezpłatną komu-
nikację miejską, co daje szansę 
na łatwy dojazd do pracy, a w 
przypadku ludzi mieszkających 
poza Goleniowem będziemy 
analizowali, jak zorganizować 
transport. Jest szansa, że będzi-
my dysponowali samochodem, 
więc wygląda na to, że będziemy 
w stanie zorganizować bezpłat-
ny transport. Chodzi przecież 
o to, by do ZAZ mógł dotrzeć 
każdy człowiek chcący podjąć 
tu pracę i nie był on dyskry-
miniowany ze względu na to, 
gdzie mieszka. Każda osoba z 
orzeczeniem o znacznym bądź 
umiarkowanym stopniu nie-
pełnsoprawności może się więc 
z nami kontaktiować choćby po 
to, by sprawdzić, czy kwalifikuje 
się do zatrudnienia. Wystarczy 
zgłosić się do Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Pocztowej, w 
pokoju numer 03 Panie Danuta 
Michalak i Anna Łyszyk udzielą 
wszystkich potrzebnych infor-
macji, także na tematy finan-
sowe czy związane z zasiłkami, 
na pewno przeanalizują każdy 
przypadek.

Istnieje ryzyko, że człowiek podejmu-
jący pracę w ZAZ utraci dotychczaso-
we świadczenia?
- Z doświadczeń innych działa-
jących w Polsce ZAZ-ów wynika, 
że takie przypadki w praktyce 
nie występują. Osoby niepełno-
sprawne i ich rodziny nie tracą 
świadczeń ZUS-owskich, wyjąt-
kiem może być jedynie sytacje, w 
której przekroczy się maksymal-
ną kwotę ustaloną przez ZUS, ale 
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tak naprawdę przy tylko pracy w 
ZAZ jest to niemożliwe.

O ile mi wiadomo szkolenia przyszłe-
go personelu ZAZ już trwają?
- Tak. Programy szkoleniowe już 
trwają, obecnie bierze w nich 
udział 96 osób, co pozwala z 
optymizmem patrzeć na kwestię 
ich późniejszego zatrudnienia. 
Zajęcia prowadzone są w świetli-
cy przy ul. Barnima, odbywają się 
tam także spotkania z pedago-
giem, psychologiem, doradcą 
zawodowym, a nawet radcą 
prawnym. Jest to cały program 
szkoleń, które przygotowują oso-
by niepełnosprawne do pracy.

Jakie korzyści odniosą one z pracy  
w ZAZ?
- Pierwsza korzyść to satysfakcja 
z bycia potrzebnym. Często oso-
by niepełnosprawne, czy to bio-
rące udział w warsztatach terapii 
zajęciowej, czy to w Domach 
Pomocy Środowiskowej wyko-
nują zajęcia, które są potrzebne 
tylko im samym. Tutaj dostaną 
szansę na to, żeby pracować na 
rzecz innych, realizować czy-
jeś zapotrzebowanie, przyjąć 
zlecenie na konkretną pracę. 
Po drugie, będą razem w dużej 
grupie, w bardzo przyjaznym 
środowisku - nie tylko pod wzglę-
dem architektonicznymi, ale 
przede wszystkim w odpowied-
nich relacjach międzyludzkich. 
Po trzecie, co ważne, pojawią 
się korzyści finansowe, bo każdy 
człowiek dostanie wynagrodze-
nie za swoją pracę. Korzyści od-
niosą jednak także opiekunowie 
osób niepełnospranych, którzy 
wreszcie będą mieli więcej czasu 
dla siebie. 

Chodzi w gruncie rzeczy o to, żeby 
osoby niepełnosprawne mogły 
prowadzić samodzielne życie?
- Dokładnie! To była bolączka od 
wielu lat, że osoby, które ukoń-
czyły szkołę specjalną, ewen-
tulanie później kończyły różne 
kursy zawodowe, miały ogromne 
problemu z podjęciem pracy. 
ZAZ daje szansę na to, że dzia-
łania podejmowane przez różne 
instytucje pracujące z osobami 
niepełnosprawnymi będą miały 
finał w postaci podjęcia pracy 
przez ich byłego podopiecznego. 
I taka osoba po prostu będzie się 
mogła realizować jak każdy inny 
człowiek. To spowoduje jej usa-
modzielnienie, uspołecznienie, 
dowartościowanie.

Dziękuję za rozmowę.
Paweł Palica

Duże pole do popisu miały tego dnia wszyst-
kie przybyłe dzieci. Zumba z Panią Irminą 
Łachacz, bańki mydlane, baloniki, malowanie 
twarzy i zabawy z animatorami z „FIFI Land”, 
a do tego mega twister, zabawy z chustą i tu-
nelem z Panią Małgorzatą Nicpoń-Mutkowską 
oraz trampolina i gry pieńkowe z członkami 
stepnickiego wolontariatu prowadzonego 
przez Panią Lidię Barbasiewicz, były wstępem 
do pozostałych zadań, które czekały przy 
„kreatywnym stole Pani Asi”. 
Pod czujnym okiem gokowskich instruktorek, 
czyli: Pani Joanny Marszałek, Pani Anny Po-
tomskiej oraz Pani Anny Pryszcz wykonywane 
były kolorowe łapki, łapacze snów i hit tego 
dnia czyli „slime” - kolorowe gluty z płynu do 
prania i kleju. Do tej zabawy ustawiła się dość 
pokaźna grupa dzieci, które bardzo cierpliwie 

czekały na swoją kolej zupełnie nie prote-
stując. Sporo pracy miały także instruktorki 
wolontariuszki – Daria Grądz i Kinga Woźniak. 
Stały na straży morskich głębin malowanych 
farbami na ekranie z folii. Nie obyło się bez 
umalowanych włosów, nosów i butów, ale z 
całą pewnością takie drobiazgi nie zaprzątały 
głów naszych uzdolnionych plastyków. Przy 
scenie można było wymoczyć ręce w mor-
skiej otchłani pełnej wymyślonych rekinów 
i wyłowić morskiego potwora, bądź pokaź-
nych rozmiarów skarb oraz przyłożyć się do 
sznura chorągiewek, który zawisł pomiędzy 
drzewami. Każdy kto zmęczył się wędrówką 
pomiędzy stanowiskami mógł posilić się 
gratisową kiełbaską upieczoną na ognisku i 
popić cytrynową lemoniadą. Nic dziwnego, 
że mimo czterech godzin atrakcji, zmęczone 

maluchy protestowały przed powrotem do 
domu. Podczas imprezy można było także 
zasmakować w sportach wodnych czyli popły-
wać na deskach z wiosłem dzięki obecności 
przedstawicieli firmy Energy Sport prowa-
dzącej szkółkę windsurfigową w Czarnocinie. 
O godz. 20:00 rozpoczął się koncert zespołu 
„Volodja”, wykonującego rosyjski- rock. Zespół 
mimo niskiej frekwencji spisał się doskonale, 
wyciągając kilka par na parkiet przed sceną. 
Koncert i cała impreza była świetnie nagło-
śniona dzięki doskonałej pracy stepnickich 
akustyków Pana Jacka Grzelaka i Mateusza 
Orlona. Impreza zakończyła się punktualnie 
o godz. 22:00. Organizatorzy dziękują wszyst-
kim przybyłym za obecność, uśmiech i dawkę 
dobrej energii. 

Mirosława Nowak

Kreatywnie u Roberta Hilgendorfa
W dniu 28 kwietnia 2018 r., przy niezwykle słonecznej pogodzie, odbył się na terenie Przystani 
Kapitana Roberta Hilgendorfa w Stepnicy Kreatywny Piknik Rodzinny. 




