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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wydanie bezpłatnej gazety dotyczącej obszaru LSR mająca na celu informowanie o zasadach udzielania wsparcia 
i stanie realizacji LSR, naborach i planowanych działaniach w ramach PROW, o wydarzeniach i zasobach obszaru LSR oraz ich promocja 

wśród mieszkańców obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Dofinansowanie działa na zasadzie refundacji kosztów, beneficjenci mogą się również ubiegać o zaliczkę 
lub wyprzedzające finansowanie. Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego nabór na 
realizację działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości planuje ogłosić pod koniec bieżącego roku.

O dofinansowanie na rozwój firmy z PROW może się starać przedsiębiorca  w rozumieniu ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – będący:
l osobą fizyczną jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletni oraz miejsce 

oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozowju na lata 
2014-2020 (w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej 
w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki).
l osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
l jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli 

siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, pod warunkiem, że podmiot 
ten: prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo, w okresie jednego roku poprzedzającego dzień 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał działalność gospodarczą, posiada nadany numer identyfikacyjny 
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności, nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej albo upłynęło 2 lata od dnia przyznania podmiotowi takiej pomocy oraz nie została mu 
dotychczas przyznana pomoc na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 
lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach RPOW na lata 2014-2020.

Po otrzymaniu dotacji na rozwój działalności gospodarczej beneficjent jest zobowiązany do: utworzenia co 
najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz utrzymania utworzonych 
miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wraz z nowelizacją z dnia 25 sierpnia 2016 
roku). Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w II połowie października.

Pomoc przyznawana jest w formie premii. Pomoc ma charak-
ter pomocy de minimis. Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego planuje ogłosić nabór na realizację 
działań związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej 
przedsiębiorczości planuje ogłosić pod koniec bieżącego roku.

O pomoc może ubiegać się beneficjent będący osobą fi-
zyczną, jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, jest pełnoletni oraz ma miejsce zamieszkania na 
obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 
(w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności go-
spodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 584, z późn. zm.). 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Rozporzą-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wraz z nowelizacją z 
dnia 25 sierpnia 2016 r).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dofinansowanie na rozwój firmy
Dotacje, które można uzyskać na rozwój przedsiębiorstwa z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich to aż 300 tysięcy złotych, gdzie poziom dofinansowania wynosi aż 70%. 

Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej
Dotacje, które można uzyskać na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  jest przyznawana w wyso-
kości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż 100 
tys. złotych. 

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 następu-
jącego 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 następu-
jącego 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 codziennie w 
godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Goleniowie w 
pok. nr 6 na parterze.              

Redakcja

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

Porady i pomoc

Pomoc przyznawana jest w formie premii. Pomoc ma charak-
ter pomocy de minimis. Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego nabór na realizację działań związanych 
z podejmowaniem działalności gospodarczej przedsiębiorczości 
planuje ogłosić pod koniec bieżącego roku.

O pomoc może ubiegać się beneficjent będący osobą fi-
zyczną, jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, jest pełnoletni oraz ma miejsce zamieszkania na 
obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 
(w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności go-
spodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 584, z późn. zm.). 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Rozporządze-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 (wraz z nowelizacją z dnia 25 sierpnia 2016 r).

Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy 
odbędzie się w II połowie października.

Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej
Dotacje, które można uzyskać na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  jest przyznawana w wysokości określonej 
w LSR, lecz nie wyższej niż 100 tys. złotych. 

Dofinansowanie działa na zasadzie refundacji kosztów, beneficjenci mogą się również ubiegać o zaliczkę 
lub wyprzedzające finansowanie. Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego nabór na 
realizację działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości planuje ogłosić pod koniec bieżącego roku.

O dofinansowanie na rozwój firmy z PROW może się starać przedsiębiorca  w rozumieniu ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – będący:
l osobą fizyczną jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletni oraz miej-

sce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozowju na 
lata 2014-2020(w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej 
w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki).
l osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
l jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli 

siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, pod warunkiem, że podmiot 
ten: prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo, w okresie jednego roku poprzedzającego dzień 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał działalność gospodarczą, posiada nadany numer identyfikacyjny 
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności, nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej albo upłynęło 2 lata od dnia przyznania podmiotowi takiej pomocy oraz nie została mu 
dotychczas przyznana pomoc na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 
lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach RPOW na lata 2014-2020.

Po otrzymaniu dotacji na rozwój działalności gospodarczej beneficjent jest zobowiązany do: utworzenia co 
najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz utrzymania utworzonych 
miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wraz z nowelizacją z dnia 25 sierpnia 
2016 r.). Szkolenie z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w II połowie października.

Dofinansowanie na rozwój firmy
Dotacje, które można uzyskać na rozwój przedsiębiorstwa z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich to aż 300 tysięcy złotych, gdzie poziom dofinansowania wynosi aż 70%. 
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Starannie się do tej imprezy 
przygotowaliśmy. Wioska była 
udekorowana flagami i biało-czer-
wonymi wstążkami oraz kwiatami, 
a przed  startem  wysłuchaliśmy 
„ROTĘ”. Tak jak planowano, w 
biegu brało udział 100 osób - 
dzieci, młodzież oraz dorośli. Nie 
liczył się czas ani zajęte miejsce, 
najważniejszy był udział w biegu. 
W czasie imprezy dopisała nam 
fantastyczna pogoda oraz dobre 
humory. Dzieci super bawiły się 
na zjeżdżalniach. Było ciasto, kieł-
baski, grochówka. Mamy nadzieję 
że impreza podobała się jej uczest-

nikom i stała się przyczynkiem do 
zapamiętania historycznego wy-
darzenia, z okazji którego została 
zorganizowana. 

Dziękujemy przede wszystkim 
mieszkańcom wioski za udział 
w biegu, fantastyczne zaanga-
żowanie oraz upieczenie ciasta. 
Jak każda impreza tak i ta nie 
odbyłaby się bez pomocy ludzi 
dobrej woli. Za wsparcie dziękuj-
my: FR PROTECTION Nowogard, 
Celowemu Związkowi Gmin R-XXI, 
Dziennikowi Nowogardzkiemu, 
GOODVALLEY z Przechlewa, Pie-
karni ASPROD, Piekarni Karsk. 

Dziękujemy również Staroście, 
Panu Tomaszowi Kuliniczowi, za 
wsparcie w postaci zlecenia wyko-
szenia poboczy przy boisku i przy 
całej drodze do Karska. Mamy na-
dzieję, że bieg „100 osób na 1918 
m”, organizowany w ramach pro-
gramu „100 imprez na 100- lecie 
niepodległości” ogłoszony przez 
gminę Nowogard mieszkańcy 
wsi będą wspominać pozytywnie. 
Następny jubileusz już za 100 lat.

Zbigniew Florkowski 
sołtys  Dąbrowy  Nowogardzkiej

Na placu zabaw pojawiło się 
dużo dzieci i rodziców, by wspól-
nie spędzić czas. Pan sołtys 
Jacek Jankowski wraz z rodziną 
przygotował wcześniej teren 
pod sadzenie roślin. Trzeba było 
usunąć kamienie i fragmenty sta-
rych fundamentów oraz nawieźć 
nowej żyznej ziemi. „Zakupione 
zostały drzewka do ogrodzenia 
posesji przy świetlicy wiejskiej. 
Przygotowaliśmy wcześniej te-
ren - kilka taczek cegieł i kamieni 
zalegało w ziemi. Postanowiłem 
to połączyć z uczczeniem 100 
rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości.” - mówi pan Jacek Jan-
kowski

Pierwsza łopata została wbita 
przez sołtysa. Dzieci pomagały 
przy zaznaczaniu odległości i 
umieszczały z dużym zapałałem 
i zaangażowaniem drzewka w 
kolejnych dołkach, po czym przy-
sypywały je ziemią. „Myślę, że to 
jest dobra rzecz. Takie wydarzenia 
kształtują człowieka, dzieci uczą 
się historii. Kiedy dziecko chce 

brać udział w takich zajęciach, to 
bardzo dobrze, jest to potrzebne. 
Kształtuje się w nich postawy pa-
triotyczne.”- mówi pani Jolanta. 
„To bardzo dobry pomysł, dobrze 
się bawimy. Najfajniejsze jest sa-
dzenie drzewek (…) Lubimy robić 
takie rzeczy... Sadzenie drzewek 
jest potrzebne, żeby było świeże 
powietrze i żeby było czym oddy-
chać i będzie tu ładnie” - mówią 
dzieci uczestniczące w akcji.

Po posadzeniu drzewek, pan 
sołtys rozdał dzieciom karteczki 
ze słowami Hymnu Państwo-
wego, który wszyscy wspólnie 
odśpiewaliśmy, a następnie za-
prosił na ognisko z kiełbaskami. 

Wspólna praca w słusznym 
celu, połączona z krótką lekcją 
historii. Zostawienie swojego 
śladu, a także dbanie o otocze-
nie. To lipcowe popołudnie na 
pewno wielu osobom zapadnie 
w pamięci.

Irmina Łachacz – Animator 
społeczności lokalnej

Pracownicy OPS w Przy-
biernowie, przy współpra-
cy Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz anima-
tora kultury w Czarnogło-
wach, zorganizowali po raz 
kolejny rajd rowerowy dla 
seniorów z gminy Przy-
biernów do rezerwatu Cisy 
Rokickie. 

Celem rajdu była integracja 
seniorów  oraz aktywny sposób 
spędzania wolnego czasu.

W rajdzie uczestniczyło 30 osób 
z terenu gminy, mieszkańcy Za-
bierzewa, Brzozowa, Kartlewa, 
Czarnogłowów, Rokity oraz Przy-

biernowa. W czasie spotkania 
zorganizowane zostało ognisko 
i wspólne pieczenie kiełbasek, 
odbył się pokaz przyrządzania 
zdrowych surówek ze świeżych 
warzyw, wspólny śpiew piosenek 
biesiadnych. Były też tańce przy 
muzyce zespołu "Pomorzanie", 

którzy swoją obecnością uatrak-
cyjnili to spotkanie.

Nagrodą dla organizatorów była 
radość seniorów, otwartość na 
zmiany życia codziennego, miła 
zabawa oraz kontakt z seniorami 
gminy Przybiernów.

B. Wypych

100 drzewek 
na 100-lecie Niepodległości
Dnia 17 lipca we wsi Długołęka odbyła się akcja pod 
hasłem „100 drzewek na 100-lecie Niepodległości”. 
Wydarzenie miało miejsce przy świetlicy wiejskiej w 
Długołęce. 

Rowerowy rajd seniorów

„100 Osób na 1918 metrów”
Sołectwo Dąbrowa Nowogardzka w dniu 11 sierpnia 2018 roku świętowa-
ło 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Głównym punktem 
imprezy był bieg „100 osób na 1918 m.”. 
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Irmina Łachacz: Panie Jacku, od kiedy 
Pan rzeźbi?

Jacek Jancelewicz: Od wielu, 
bardzo wielu lat. Praktycznie od 
IV klasy podstawówki.

Co było inspiracją, impulsem do 
tworzenia w drewnie?

- Młodzieżowy Dom Kultury w 
Goleniowie, gdzie mieszkałem. 
Do pracowni rzeźbiarskiej zacią-
gnął mnie mój brat Jarek, który 
był już tam w grupie starszych 
rzeźbiarzy. To była pracownia 
rzeźbiarska „Korniki” prowadzona 
przez naszego mistrza, wspania-
łego rzeźbiarza św. pamięci Stani-
sława Szulca. Tam były początki, 
pierwsze kroki z dłutami i „wgry-
zaniem” się w drewno. Pracownia 
prężnie wówczas działała i bardzo 
dużo młodych ludzi przez nią się 
przewijało. Było to miejsce, gdzie 
można było ciekawie i twórczo 
spędzić czas. I tak w pracowni 
rzeźbiarskiej spędziłem około 
6 lat. Jestem bardzo wdzięczny 
mojemu mistrzowi, że zaszczepił 
mi tę pasję.

Kiedy odkrył Pan w sobie takie 
zdolności?

- Odkąd pamiętam, od naj-
młodszych lat wszystko, co mo-
głem zrobić sam, sprawiało mi 
ogromną satysfakcję. Lubiłem 
rysować, wycinać coś z drewna, 
kory. Zawsze musiałem mieć przy 
sobie ostry scyzoryk. Urodziłem 
się w Glewicach i tam spędziłem 
najpiękniejsze lata dzieciństwa. 
Byłem wolnym dzieckiem, zawsze 
pochłaniał mnie otaczający świat. 
W środku wsi jest staw, uwielbia-
łem obserwować życie, które się 
w nim toczyło. Często strugałem 
łódki z kory, można powiedzieć, 
że to były moje pierwsze rzeźby. 
Dlatego przeprowadzka do Go-
leniowa była dla mnie trudnym 
doświadczeniem, w bloku na 
czwartym piętrze czułem się jak 
w więzieniu. Być może też dlatego 
przebywanie w pracowni było dla 
mnie takim azylem, spędzałem 

tam każdą wolną chwilę, i to przy 
pracy, która dawała mi tak wiele 
satysfakcji.

 Jak to się stało, że ta pasja stała się 
sposobem na życie?

- Na początku z tej pracy nie 
można było się utrzymać. Był 
czas pracy w fabryce mebli, gdzie 
nie mogłem znieść monotonnej 
pracy. Później pracowałem w 
prywatnym zakładzie stolarskim, 
tam było trochę lepiej, mogłem 
się wiele nauczyć. Ale to wszystko 
nie to, ciągle brakowało mi tego, 
co robiłem od najmłodszych 
lat. Praca twórcza, która daje tą 
ogromną satysfakcję z tworzenia 
czegoś niepowtarzalnego. Zają-
łem się samą rzeźbą, było biednie, 
ale dawało poczucie spełnienia. 
Kiedyś nie było tak łatwo sprzedać 
coś takiego jak rzeźby. Swoje pra-
ce pakowałem w plecak, potem w 

pociąg do Szczecina, gdzie moje 
rzeźby sprzedawałem do sklepu 
Art. Christiana.

I cały czas utrzymuje się Pan z rzeźby?
- No niezupełnie, nie zawsze ta 

praca dawała możliwość utrzy-
mania. Zaczął się kryzys, lata 90., 
rzeźby nie były artykułem pierw-
szej potrzeby. A moje potrzeby 
były coraz większe: rodzina. Mam 
czworo dzieci. Trzeba było szukać 
innych sposobów na utrzymanie. 
Uruchomiłem stolarnię, robiłem 
m. in. schody, ale zawsze starałem 
się dodać coś rzeźbionego. Zawsze 
w międzyczasie coś rzeźbiłem, 
bo tylko ta praca daje mi pełne 
zadowolenie. Kiedy tylko pojawiły 
się możliwości utrzymania z samej 
rzeźby, stolarnia przestała funk-
cjonować. Teraz jest wiele łatwiej, 
mam swoją stronę w internecie, 
gdzie ktoś, kto szuka takich prac 

jak moje, może zamówić taką 
rzeźbę, jakiej potrzebuje.

Ma Pan zamówienia z Polski?
- Tak, głównie z Polski, choć 

moje rzeźby są w różnych zakąt-
kach świata.

Jakie było Pana największe zamó-
wienie?

- Trudno powiedzieć. Niedawno 
rzeźbiłem wielki krzyż do ołtarza 
głównego kościoła, miał 4 i pół 
metra wysokości, sama figura 
Chrystusa miała ponad 2 metry.

Ogromna praca, jak dużo czasu Panu 
to zajęło?

- Około miesiąca, niektóre ele-
menty krzyża były w złoconych 
rzeźbieniach.

Skąd Pan czerpie inspiracje? Gdzie 
Pan jej szuka?

- Dawniej w naturze, wyobraźni. 
Teraz są to głównie konkretne 
zamówienia. A wzorce na pod-
stawie, których rzeźby powstają 
znajduję najczęściej w internecie. 
Najczęściej jest to rzeźba Chry-
stus Frasobliwy, w moim od lat 
wypracowanym stylu. Wykonałem 
już naprawdę bardzo wiele takich 
rzeźb, kapliczki są ciągle żywą tra-
dycją wschodnich i południowych 
stron Polski. U nas na zachodzie 
jest zaledwie kilka, a szkoda, bo to 
naprawdę piękna tradycja.

Czy prowadził Pan kiedyś warszta-
ty rzeźbiarskie dla dzieci, czy dla 
dorosłych?

- Raz zorganizowałem warsztaty, 
na których razem z mieszkańcami 
Żółwiej Błoci rzeźbiliśmy niepo-
wtarzalne numery na domy w 
kształcie żółwi. 

Co jest najtrudniejsze?
- Nie wiem (śmieje się), ciężko 

powiedzieć. Lubię trudne wy-
zwania, jak jest coś trudnego i 
nowego, chętnie się tego podej-
muję. Najprzyjemniejsze jest po-
konywanie trudności, po których 
satysfakcja jest jeszcze większa. 

Niewątpliwie, kiedy staję przed 
wielkim pniem drewna, z którego 
trzeba wydobyć pożądaną rzeźbę, 
można mieć wątpliwość, ale to 
tylko do pierwszych cięć, potem 
ta praca potrafi tak wciągnąć, że 
świat zewnętrzny i jego problemy 
gdzieś umykają.

Czy ma Pan swoje rzeźbiarskie 
marzenie?

- Jest takie od wielu lat, zawsze, 
kiedy o tym myślę, mam mrowie-
nie na skórze. Rzeźby Drogi Krzy-
żowej, które chciałbym umieścić 
wokół ruin kościoła zburzonego 
w 1952 r., na byłym cmentarzu. 
Przez lata było to zaniedbane 
miejsce, myślę, że takie ekspre-
syjne rzeźby w tym wyjątkowym 
miejscu, gdzie spoczywają szczątki 
dawnych mieszkańców byłyby 
czymś naprawdę godnym tego 
miejsca.

Myśli Pan, że to marzenie da się 
spełnić?

- Ciągle mam taką nadzieję, ale 
jest to naprawdę wielkie i kosztow-
ne wyzwanie. Często „męczyłem” 
tą moją wizją moją małżonkę, 
która jest zawsze pierwszym 
krytykiem moich prac i to ona 
podsunęła mi myśl o misterium 
żywej Drogi Krzyżowej. I tak to się 
zaczęło. Dziś to naprawdę duże 
coroczne wydarzenie w Wielki 
Piątek w Żółwiej Błoci.

Brał Pan udział w wystawach. Czy 
miał Pan osiągnięcia?

- Praktycznie nie mam rzeźb do 
pokazania, wszystkie na bieżąco 
rozchodzą się po świecie. Jedyna 
moja wystawa jest na mojej stro-
nie w internecie www.jj-art.pl, Ale 
nie jest to powód do zmartwienia, 
przeciwnie jestem szczęśliwy, 
że moje rzeźby cieszą ludzi, do 
których trafiają. A wystawy były 
gdzieś tam w młodych latach. 
Pamiętam takie otwarcie wystawy 
w Zamku w Szczecinie, w której 
brałem udział, jako jeden z wielu 
innych młodych twórców. Uroczy-
sty poczęstunek, ktoś wymienił 
moje nazwisko, ktoś robił za mną 
wywiad, a ja miałem dopiero 12 
lat. Te wystawy odbywały się, 
co roku. Było to wtedy dla mnie 
czymś budującym. Na szczęście 
z tego wyrosłem. Teraz najwięk-
szym szczęściem jest dla mnie to, 
że robię to, co kocham i mogę się 
z tego utrzymać.

Czego Panu życzyć?
- Zdrowych rąk, i pracy twórczej 

do końca.

Rozmawiała Irmina Łachacz

Jacek Jancelewicz, niesamowicie uzdolniony człowiek. Skromny, cierpliwy, 
z niezwykłym darem opowiadania o swojej pasji. Spotkałam się z panem 
Jackiem w Żółwiej Błoci i dowiedziałam się bardzo wielu fascynujących rzeczy.

Poczucie spełnienia



Sierpień 2018  |  Wieści z Bezdroży 5www.szansebezdrozy.pl

- Od listopada 2016 wzięłyśmy 
się znowu za robotę. Robiłyśmy 
wieńce, palmę wielkanocną, de-
coupage i papierowe cudaki. 
Padł pomysł, by przy dożynkach 
pośpiewać i tak powstał zespół 
Dębiczanki. Wystąpiłyśmy na 
dożynkach - było bardzo fajnie. 
Przygotowałyśmy wspólnie pieśni 
dożynkowe. Sprawia nam to dużo 
radości - opowiada Pani Zosia 
Ziombka, przewodnicząca koła.

Panie spotykają się raz w tygo-
dniu, koło liczy obecnie 15 człon-
kiń. Śpiewają przyśpiewki, wystą-
piły już na scenie w Dąbrowie i na 
dożynkach w Maszewie, a w tym 
roku szykują się kolejne występy. 
Dębiczanki biorą aktywny udział 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy, a także uczestniczą w 
różnych warsztatach. Pieką ciasta 
na okolicznościowe imprezy, robią 
robótki ręczne.

- Organizujemy się na wydarze-
nia wiejskie, sprzątania. Ostatnio 
włączyłyśmy się w projekt na-
sadzenia, zorganizowany przez 
Katarzynę Kamińską. Robiłyśmy 

czekoladniki. Jest tego trochę. 
Robimy co potrzeba. Rzucamy 
hasło i spotykamy się - opowiada 
Pani Zofia.

- Nasze koło jest świetne, ko-
biety są niesamowite, mają fan-
tastyczną energię. Chcą czegoś 
więcej od życia. To kobiety do 
tańca i do różnica. Świetnie się 
bawią. Zawsze chętne do pomocy. 
Mamy nadzieję że dzięki nim może 
młodsi, także będą chcieli angażo-
wać się w życie społeczne - dodaje 
Pani Beata Woźniak

Podczas takich spotkań można 
porozmawiać, spędzić razem 
czas, ale także kultywować trady-
cję, dzielić się doświadczeniem, 
umiejętnościami. Pomagają na 
wszelkich imprezach wiejskich, 
uczestniczą aktywnie w życiu wsi. 
Współpracują z OSP w Dębicach i 
Radą Sołecką. A przede wszystkim 
pokazują innym, że jak się chce to 
można, dając przykład młodym 
pokoleniom. Życzymy paniom 
zdrowia, energii i sukcesów.

Irmina Łachacz

Działamy
Mija już rok odkąd ruszy-
łam z działaniem „Anima-
tor Społeczności Lokal-
nej”. Był to bardzo pra-
cowity i ciekawy okres. 
Początek pracy był nieco 
spokojniejszy. Informacja 
o Animatorze dociera-
ła do sołectw, zarówno 
przez prasę i media, jak 
i najważniejsze - bezpo-
średnie spotkania z sołty-
sami i liderami wiejskimi 
oraz mieszkańcami. 

Później tych spotkań było znacz-
nie więcej. Podczas wizyt pozna-
wałam sytuację w sołectwach, 
problemy, z jakimi borykają się 
sołtysi i mieszkańcy. Dowiadywa-
łam się, jakie wydarzenia organi-
zują lub jakich nie chcą robić. Ilu 
mieszkańców chętnie pomaga i 
wspiera Radę Sołecką przy wiej-
skich działaniach, a ilu nie jest 
zainteresowanych tym, co się 
dzieje we wsi. Jak radzą sobie z 
funduszami, czy poszukują dotacji, 
czy piszą projekty itp. Pomagałam 
w organizacji wydarzeń wiejskich, 
w prowadzeniu festynów i zabaw 
sołeckich. Wspólnie z mieszkań-
cami pisałam projekty i wnioski o 
dotację między, innymi z Działań 
Aktywizujących, Grantów Sołec-
kich i Programu Społecznik 2018. 
Wiele z nich otrzymało dofinanso-
wanie na zaplanowane działania. 

Poznawałam też niezwykłych 
ludzi. Ludzi z pasjami, niesa-
mowitym hobby, nieziemskimi 
zdolnościami, społeczników, ak-
tywistów. Osoby, które były, są i 
będą inspiracją dla wielu nie tylko 
młodych osób. Mogłam zobaczyć, 
jak bardzo inne są sołectwa na 
terenie Powiatu Goleniowskiego, 
a także jak różne są na obszarach 
gminnych. Są wsie, w których 
działają aktywne grupy miesz-
kańców, stowarzyszenia, Koła 
Gospodyń, będące motorem na-
pędowym społeczności wiejskiej. 

Są też takie, w których sołtys jest 
źródłem energii i inspiracji. Ale są 
i takie, w których mało się dzieje, 
mieszkańcy niechętnie angażują 
się w działania rady sołeckiej, 
a sołtys nie ma wsparcia i siły 
przebicia, by móc coś zrobić. 
Mają pomysły, ale nie wiedzą od 
czego zacząć. Wtedy potrzebny 
jest impuls i pomoc, by wskazać 
sposób jak to zrobić.

Pierwsze spotkania dotyczyły 
przede wszystkim diagnozy po-
trzeb mieszkańców, informacji 
o samej wsi, jej funkcjonowa-
niu, prowadzonych cyklicznych 
wydarzeniach - jeśli takie miały 
miejsce, funkcjonowaniu świetlic, 
integracji mieszkańców oraz ich 
aktywizacji. Było to także przed-
stawienie możliwości  pomocy ze 
strony animatora, m. in. w akty-
wizacji mieszkańców,  poprowa-
dzeniu zajęć, czy warsztatów itp, 
pomoc w odnalezieniu informacji 
nt. sposobu zdobycia środków na 
realizację potrzeb sołectwa. Przy 
kolejnych spotkaniach już działa-
liśmy: pomagaliśmy w organizacji 
wydarzeń w świetlicach wiejskich, 
animacji i warsztatach dla dzieci i 
dorosłych, przy pisaniu wniosków 
o pozyskanie funduszy na reali-
zację potrzeb sołectwa, a także 
poznawaliśmy nowe, ciekawe 
osobowości, z którymi przepro-
wadzaliśmy rozmowy/wywiady. 
To byli przede wszystkim pasjo-
naci, społecznicy, mieszkańcy, 
którym zależy na tym, by ludziom 
żyło się w ich wsi dobrze.

Do tej pory z pomocy animato-
ra skorzystały sołectwa z Gminy 
Przybiernów, Gminy Stepnica, 
Gminy Goleniów, obecnie roz-
poczynamy spotkania w Gminie 
Nowogard. Prowadziłam warsz-
taty taneczne, zumbę, warsz-
taty rękodzielnicze, kulinarne, 
teatralne, imprezy i wydarzenia 
okolicznościowe - m.in. Dzień 
Dyni, bale przebierańców, An-
drzejki, Choinki, Mikołajki, Dzień 
Babci i Dziadka, nocne koczo-
wiska, warsztaty outdoorowe, 
wspólnie tworzyliśmy Jasełka.

Podsumowując: praca ani-
matora jest misją, działaniem, 
akcją, integracją, spotkaniem, 
wyzwaniem. Myślę, że uda mi 
się dotrzeć do jeszcze większe-
go grona odbiorów. Zachęcam 
gorąco do kontaktu wszystkie 
sołectwa oraz  mieszkańców, do 
uczestnictwa w spotkaniach, któ-
re są organizowane na terenie 
Waszej wsi. 
Animator Społeczności Lokalnej 

Irmina Łachacz

Animator Społeczności LokalnejZawsze chętne do pomocy
Koło Gospodyń Wiejskich funkcjonuje w Dębicach od bardzo dawna. Mieszkanki tej 
wsi spotykały się na wspólnym gotowaniu, pieczeniu ciast, organizowały sobie Dzień 
Kobiet, a także razem pracowały nad wieńcem dożynkowym. 

W zajęciach brała udział mło-
dzież z Teatru w Krzywym Zwier-
ciadle oraz 8 Stepnickiej Drużyny 
Harcerskiej FEBLIK. Organizatora-
mi działania była grupa nieformal-
na Teatr w Krzywym Zwierciadle 
oraz Centrum Edukacji Niefor-
malnej i Outdooru, przy dużym 
wsparciu Gminnego Ośrodka 
Kultury w Stepnicy.

Podczas warsztatów uczestnicy 
rozwijali wyobraźnię przestrzen-
ną, poczucie rytmu i refleksu oraz 
nabyli podstawowe elementy 
żonglerki, która jest efektywną 
metodą rozwoju koordynacji 
wzrokowo - ruchowej. Przygo-
towany program łączył zarówno 
zabawę rytmem, elementy tańca 
jak i manipulacje sprzętem kuglar-
skim. W ramach projektu odbyły 
się także spotkania z seniorami 
mieszkającymi na terenie Gminy 
Stepnica w celu poznania ich 
indywidualnych historii. Zdobyte 
informacje stanowiły punkt wyj-

ścia do tworzenia scen pokazu 
fire show, który został zaprezen-
towany podczas Dni Stepnicy (14 
lipca 2018r.).  Uczestnicy włożyli 

dużo pracy w przygotowanie fina-
łowego pokazu, a osiągnięty efekt 
udowodnia, że warto realizować 
tego typu działania skierowane 
do młodzieży z  terenu Gminy 
Stepnica. 

Projekt został zrealizowany w 
ramach Programu SPOŁECZNIK 
2018 finansowanego ze środków 
z budżetu Województwa Zachod-
niopomorskiego.

Finisz projektu to na pewno 
nie koniec pracy grupy, która za-
wiązała się podczas warsztatów. 
Uczestnicy przygotowują aktual-
nie pokaz specjalny na wyjazd na 
Litwę, gdzie będą brali udział w 
imprezie dla społeczności lokalnej 
w ramach polsko - litewskiego 
projektu CICPA. 

Zainteresowane osoby, chętne 
do włączenia się w działania Grup 
Stepnickie Ognie, zapraszamy od 
września do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Stepnicy. 

Michał Krzywaźnia

Ogniste warsztaty
W czerwcu i lipcu, w Stepnicy, odbywały się warsztaty Teatru Ognia w ramach projektu 
"Stepnickie Ognie".

fot. Mariusz Kopiecki



6 Wieści z Bezdroży  |  Sierpień 2018 www.szansebezdrozy.pl

Imprezę otworzyła krótkim prze-
mówieniem Pani Sołtys Dzieszko-
wa Elżbieta Chadaś wraz z Wójt 
Gminy Przybiernów Lilią Ławicką. 
Po przywitaniu gości nastąpiła 
część artystyczna tego wydarzenia, 
którą przygotował mieszkaniec 
Dzieszkowa, długoletni hodowca 
koni Pan Paweł Zużewicz. Po raz 
pierwszy można było zobaczyć 
premiowanie źrebiąt zimnokrwi-
stych, w którym hodowcy mogli się 
pochwalić pięknymi klaczami wraz 
ze swoimi młodymi źrebiętami. 
Ocenianiu podlegały źrebaki, a 
mianowicie ich typ, pokrój, ruch 
oraz zdrowie. Następnie jak co 
roku odbyły się zawody zaprzęgo-
we, w których powożący popisali 
się zręcznością i  precyzją. W ko-
misji oceniającej zasiedli Dyrek-
torzy Zachodniopomorkiego oraz 
Pomorskiego Związku Hodowców 
Koni, a pokazy i zawody popro-
wadził, jak co roku, Kierownik 
ZZHK Pan Edward Trzemżalski. 
Ogromnym zainteresowaniem 
publiczności był wyścig traktorów 
tzw. 60-tek. Młodzież ze Stowa-
rzyszenia MONAR w Babigoszczy 
przedstawiła  widowisko satyrycz-
ne – performance oraz pokaz ujeż-
dżania koni. Świetnym popisem 
zręcznościowym było również wła-
danie bronią białą prezentowaną 
przez Pawła Brzezickiego, członka 
Klubu Kawaleryjskiego im. XII Uła-
nów Podolskich w Szczecinie.

 Podczas imprezy nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych. Dzieci 
mogły wziąć  udział w różnego 

rodzaju,  grach, zabawach oraz  
konkurencjach, które poprowa-
dziła animator LGD, Pani Irmina 
Łachacz. Można było skosztować 
pysznego, swojskiego jadła, przy-
gotowanego przez mieszkańców 
Dzieszkowa oraz potańczyć przy 
muzyce DJ RAFI. Gdy już zapadł 
zmrok tradycyjnie odbyła się 
konkurencja dla dzieci i dorosłych 
,,Igła w stogu siana”. Najmłodsi 
mieli za zadanie wyszukać słodko-
ści, które zostały schowane w bali 
siana, natomiast dorośli przetrzą-
sali siano w poszukiwaniu małych 
buteleczek z procentami. Celem 
imprezy była promocja rozwoju 
obszarów wiejskich, zachowanie 
tradycji i dziedzictwa wsi, promo-
wanie aktywnego wypoczynku 
oraz tworzenie sieci kontaktów 
i  podnoszenia poziomu wiedzy 
oraz wymiany doświadczeń rolni-
ków i hodowców.

 W przygotowaniu tego nietypo-
wego przedsięwzięcia, jak co roku, 
byli zaangażowani przede wszyst-
kim mieszkańcy wsi Dzieszkowo. 
Dzięki ich aktywności i czynnym 
udziale już od siedmiu lat impre-
za Dzień Konia ma miejsce, za co 
serdecznie i gorąco DZIĘKUJĘ. 
Podziękowania również należą 
się osobom, które przyczyniły 
się do zaprezentowania części 
artystycznej imprezy: hodowcom 
koni, biorącym udział w pokazach 
oraz zawodach, Stowarzyszeniu 
MONAR z Babigoszczy, Paulinie 
Zdanowicz i Pawłowi Brzezic-
kiemu, komisji pomorskiego i 

Pędzą konie po… Dzieszkowie
Jednym z wydarzeń, wyróżniających niewielką miejscowość Dzieszkowo w gminie Przybiernów, 
jest organizowany od niemal dziesięciu lat Dzień Konia. W sobotę 28 lipca odbyła się VII edycja tego 
oryginalnego święta, w którym licznie uczestniczyli hodowcy i miłośnicy koni z różnych rejonów Polski. 

zachodniopomorskiego ZHK, 
Panu Edwardowi Trzemżalskimu. 
Wyrazy wdzięczności należą się 
też wszystkim, którzy wspomogli 
finansowo naszą inicjatywę oraz 
słowa uznania dla Wójt Gminy 
Przybiernów Pani Lilli Ławickiej. 
Dziękuję także Pani Irminie Ła-
chacz za zabawę z najmłodszymi 
oraz wszystkim przybyłym go-
ściom. Zapraszamy za rok.

Sołtys Dzieszkowa 
Elżbieta Chadaś
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Mieszkańcy trzech połączonych 
wspólną drogą wsi: Racimierza, 
Łąki i Żarnowa zadbali o to, by 
wszystko w tym dniu przebiegło 
bez zakłóceń. Z pomocą pań soł-
tysek przygotowano teren impre-
zy, zabawne dekoracje i zadbano 
o szczodre dary dziękczynne 
ofiarowane podczas Mszy. Panie 
zatroszczyły się także o podnie-
bienia wszystkich przybyłych. 
Zjeść można było pyszne domowe 
ciasta, tradycyjną pajdę chleba ze 
smalczykiem, rozpływające się w 
ustach pierogi, a na smakoszy 
czekała aromatyczna zupa gula-
szowa z dziczyzny przygotowana 
przez żonę jednego z myśliwych. 
Rolnicy dostarczyli snopki słomy 
oraz pomogli ustawić przy scenie 
dekoracje z balotów siana. Współ-
praca przebiegała znakomicie.

Po polowej mszy świętej, odpra-
wionej przez nowego proboszcza 
parafii w Żarnowie - księdza Pio-
tra Dzedzeja pod okiem mistrza 
ceremonii profesora Bogdana 
Matławskiego przeprowadzony 
został obrzęd dożynkowy, przygo-
towany przez zespół Stepniczanie 
pod kierownictwem Pana Ryszar-
da Zagórskiego, wspierany przez 

zaproszoną na stepnickie do-
żynki Kapelę Rycha. Starostowie 
dożynek Pani Helena Węcławek 
oraz Pan Bogdan Nowak, oboje 
będący rolnikami z Żarnowa, 
rozpoczęli świętowanie od prze-
kazania bochnów chleba na ręce 
gospodarza dożynek – burmistrza 
Andrzeja Wyganowskiego, który 
podzielił się nimi ze wszystkimi 
przybyłymi mieszkańcami. 

Następnym punktem programu 
było rozstrzygnięcie konkursu 
na najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy. Najwięcej punktów 
od bezstronnego jury otrzymał 
wieniec sołectwa Łąka. Zwycięzca 
otrzymał dyplom oraz nagrodę w 
wysokości 700 zł. Drugie miejsce  
i czek na 600 zł przypadło sołec-
twu Żarnowo, trzecią nagrodę i 
czeki po 500 zł otrzymały sołectwa 
Stepniczka i Gąsierzyno, a czwarte 
miejsce i czek na 200 zł - sołec-
two Czarnocin. Po ogłoszeniu 
wyników konkursu i występach 
rozpoczęły się zmagania sołectw 
w Turnieju Wsi. 

A było o co walczyć, gdyż I miej-
sce wiązało się z nagrodą w posta-
ci czeku na niebagatelną kwotę 
1000 zł. Do konkursu stanęło 5 

sołectw: Czarnocin, Łąka, Step-
niczka, Widzieńsko i Żarnowo. 
Przeprowadzono cztery konku-
rencje: Marsz Gąsienicy, Sztafetę 
Kraulem, Foliową Zabawę oraz 
Bieg z Wodą. Bezkonkurencyjne 
okazało się sołectwo Widzieńsko 
z liczbą uzyskanych punktów 18. 
Na drugim miejscu, z ilością 14 
zdobytych punktów uplasowało 
się sołectwo Stepniczka, a tuż za 
nim z 13 punktami na koncie so-
łectwo Żarnowo. Czwarte miejsce 
przypadło sołectwu Czarnocin  
(9 pkt.), a piąte - sołectwu Łąka 
(8 pkt.). Tuż po zakończeniu kon-
kursu z nieba wylały się pełne 
wiadra wody, co zważywszy na 
panujące ostatnio upały nikomu 
nie popsuło humorów. Miesz-
kańcy przeczekali, aż słońce 
wyjdzie zza chmur i ponownie 
oddali się zabawie przy muzyce 
serwowanej przez organizatorów 
z tymczasowej estrady. Już około 
18:00 zaczęły się pierwsze tańce 
podczas koncertu lokalnego 
zespołu Drabina - reaktywacja. 
Szampańska zabawa trwała aż do 
późnych godzin nocnych.

Mirosława Nowak

- Wszystko zaczęło się od zajęć 
u Kasi Kamińskiej w Maszewie. 
To było parę lat temu. Niestety 
tam już nie było możliwości 
widywać się i tworzyć dłużej. 
Zaprzyjaźniłyśmy się i chciałyśmy 
dalej kontynuować spotkania. I 
tak też zrobiłyśmy - opowiadają.

Spotykają się systematycznie 
raz w tygodniu u siebie w do-
mach od czterech lat. Wykonują 
wówczas prace rękodzielnicze i 
robótki ręczne. Każda z nich ma 
swój kuferek z materiałami do 
prac i pracami już zrobionymi, 
bądź rozpoczętymi.

- Najczęściej kartki w technice 
scrabbooking, mikołaje, dekora-
cje świąteczne, stroiki w rożnej 
formie, wszystko co można zro-
bić w danej porze roku, wszelkie 
formy okolicznościowe. Robimy 
biżuterie, tu pani Teresa jest spe-
cjalistką jeśli chodzi o suwakową 
biżuterię. Frywolitki, bransoletki, 
bawimy się filcem, a teraz na ta-
pecie jest powertex - opowiadają 
uczestniczki spotkań.

Miałam możliwość obejrzeć 
kilka prac Kreatywnych Babek. 
Wyglądają pięknie, aż ciężko 
uwierzyć, że tak dokładnie i 

precyzyjnie może wykonać coś 
ludzką ręką – w sklepie się takich 
nie dostanie. Panie działają bar-
dzo prężnie. Wcześniej ustalają 
co będą robiły, na jakich pracach 
się skupią i jakie materiały trzeba 
będzie przygotować. Wszystko 
planują z małym wyprzedze-
niem. Składają się na materiały i 
przybory. Ostatnio udało im się 
nabyć namiot ze stolikiem, by 
mieć możliwość samodzielnego 
wystawiania się na kiermaszach. 

Prace ręczne to nie wszystko. 
Najważniejsze w tych cotygo-
dniowych spotkaniach jest możli-

wość porozmawiania, wygadania 
się, rozładowania napięcia. To 
czas dla nich, czas na odpoczy-
nek psychiczny.

- Mamy różne doświadczenia i 
dzielimy się nimi, wspieramy się. 
Uczymy się od siebie i pomaga-
my sobie - komentują. - Mamy 
dużo śmiechu, to taka prywatna 
śmiechoterapia. A kiedy któraś 
z nas nie może być na spotkaniu 
z różnych powodów, to jest po-
czucie smutku i  pustki. Brakuje 
czegoś, brakuje towarzystwa i 
wspólnie spędzonego czasu. 

Kreatywne Babki jeżdżą na 
kiermasze i wystawiają swoje 
prace. Kilka lat temu na kier-
maszu w Łobzie udało im się 
wygrać i zdobyły nagrodę za 
najładniejsze jajko. Były bardzo 
dumne z tego, że poziomem prac 
nie odbiegają od pań z większym 
doświadczeniem. Zawiązały się 
między nimi mocne więzi. Razem 
obchodzą i świętują urodziny, 
imieniny.

Poza czasem, który spędzają 
wspólnie, angażują się także w 
życie swoich wsi. Część z nich 
prowadziła już warsztaty ręko-
dzielnicze i jeśli będzie potrzeba 

chętnie podzielą się z innymi 
swoim doświadczeniem i umie-
jętnościami. Nie mają jednej ulu-
bionej techniki. Każda z pań ma 
coś swojego, ale robią wszystko 
by podnosić umiejętności i zdo-
bywać doświadczenie oraz wpra-
wę. To kolejny przykład tego, że 
jeśli się czegoś chce, to można. 
Mają niesamowitą energię i dużo 
cierpliwości. Warto pielęgnować 
pasje i rozwijać się w tym, co się 
lubi. Wierzę, że Kreatywne Babki 
są i będą inspiracją dla niejedne-
go młodego człowieka.

Irmina Łachacz

Kreatywne babki
Grupa kobiet z Gminy Maszewo, która poza robótka-
mi ręcznymi i rękodziełem uwielbia swoje towarzy-
stwo. Oto Kreatywne Babki - bo tak się nazywają i tak 
nazywa się stowarzyszenie, które utworzyły.

Tegoroczne Dożynki Gminy Stepnica zorganizowane zostały w sobotę, 
25 sierpnia w miejscowości Żarnowo. W pięknych okolicznościach 
przyrody i  sprzyjającej, chociaż nieco humorzastej pogody odbyło 
się tradycyjne święto plonów oraz „Turniej Wsi”.

Stepnickie dożynki

foto Michał Krzywaźnia
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Irmina Łachacz: Panie Jacku, od czego 
się zaczęło Pana zaangażowanie w 
życie społeczności lokalnej?

Jacek Jankowski: To był przy-
padek, chociaż mówi się, że przy-
padków nie ma. Około 8 lat temu 
wróciłem z zagranicy i zobaczyłem 
mężczyznę robiącego zdjęcia bu-
dynkowi, który niegdyś był ruiną, a 
obecnie jest świetlicą. Podszedłem 
i zapytałem, o co chodzi. Powie-
dział, że budynek będzie szykowa-
ny pod sprzedaż. W sumie ostatni 
budynek i działka, która mogłaby 
być jakoś zagospodarowana na 
potrzeby mieszkańców. Zacząłem 
koło tego chodzić. Budynek był 
w ruinie, zapadnięty dach, teren 
zarośnięty, wszędzie pełno gruzu i 
śmieci (łącznie wywieźliśmy około 
30 przyczep gruzu i śmieci). Tak 
się zaczęło…

Zaangażowałem się w działal-
ność stowarzyszenia „Jutrzenka”. 
Wówczas działało ono 2-3 lata. W 
Stowarzyszeniu dość prężnie dzia-
łamy. W każdym roku udaje nam 
się pozyskać trochę środków na 
różne działania. Składamy wnio-
ski, między innymi w otwartych 
konkursach ogłoszonych przez 
gminę Nowogard, a także udało 
nam się pozyskać dofinansowanie 
z Fundacji PZU. W tym roku nie 
składałem wniosków, nie miałem 
czasu - pochłania mnie praca na 
budowie domu. 

Skąd Pan pochodzi?
- Pochodzę z Długołęki, rodzice 

napływowi – mama pochodzi z 
Bieszczad, a tato ze Stargardu.

Czy zawsze się Pan angażował w 
działania?

- W szkole średniej i na studiach 
nie, ale w szkole podstawowej 
byłem przybocznym w drużynie 
harcerskiej. W działania, może 
nie społeczne ale w zamkniętych 
grupach, to byłem zaangażowany 

zawsze. Były to działania związane 
z muzyką, koncerty, organizacja 
biwaków. Zawsze byłem prowo-
dyrem, żeby coś zobaczyć, prze-
jechać Polskę autostopem. 

Dlaczego Pan to robi? Dlaczego działa 
Pan społecznie?

- To takie hobby (śmieje się). 
Sytuacja postawiła mnie przed 
faktem, że trzeba coś zrobić. Nie 
było nikogo, kto by się tym zajął, 
a szkoda mi było zaprzepaścić to, 
co się tu znajduje. Tu się wycho-
wywałem, tu mieszkam, tu się 
wychowują moje dzieci. Szkoda 
by było, gdybyśmy nie mieli takich 
miejsc. W pewnym stopniu mam 

satysfakcję, jak się coś uda, zwłasz-
cza jak się uda coś, co jest ciężko 
zrobić. Łatwe rzeczy cieszą także, 
ale nie tak jak te trudniejsze.. 

Co Pan  lubi najbardziej, w pracy soł-
tysa, w działalności Stowarzyszenia?

- Wydaje mi się, że potrzebuję 
dużej presji i nauczyłem się działać 
pod presją czasu. Nauczyłem się 
pracować z pełną głową rzeczy do 
zrobienia. Praca zawodowa, praca 
na rzecz Stowarzyszenia, praca na 
rzecz Sołectwa. Lubię to.

Jak Pan odpoczywa?
- Niestety, teraz nie odpoczy-

wam. Sen jest mym czasem dla 

siebie. Kiedyś owszem – wyjazdy 
nad jezioro, las, przyroda… Teraz 
nie bardzo mam na to czas.

Co udało się Panu zrobić dla miesz-
kańców? Poza tym, że z ruiny remizy 
strażackiej zrobił Pan piękną świetli-
cę wiejską?

- Co roku robimy 3-4 projekty 
jako Stowarzyszenie. Jako sołtys, 
poza Dniem Dziecka, staram się 
organizować tematyczne im-
prezy, bale przebierańców dla 
mieszkańców, z różnych okazji. 
Współpracuję też z księdzem przy 
odpuście, dożynkach wiejskich, 
pomagam w robieniu wieńca. 
Z inwestycji to głównie remont 
świetlicy, który został wykonany w 
czynie społecznym. Była wymiana 
dachu, zorganizowanie przyłącza 
wodociągowego, kanalizacja i 
szambo. Wyrównanie terenu. 
Udało się wymienić istniejące ale 
rozwalające się chodniki do szkoły. 
Przy szkole podstawowej udało się 
postawić salkę gimnastyczną (po 
długich staraniach) - pomagałem i 
byłem bardzo zaangażowany przy 
jej powstawaniu  - współpracowa-
łem w tym zakresie bardzo z dy-
rekcją szkoły. Jako stowarzyszenie 
poparliśmy działania burmistrza 
Roberta Czapli. Sama inicjatywa 
powstała w szkole i stowarzysze-
niu. Zaprosiliśmy burmistrza i 
ruszyło. Poszukiwanie funduszy 
itd. W ramach działalności Stowa-
rzyszenia co roku robimy festyn 
rodzinny. Jutrzenka działa na 
obszarze 3 wsi: Krasnołęka, Długo-
łęka i Wyszomierz. Chcemy wcią-
gnąć do naszych działań Olchowo i 
Sąpolnicę, ale nie udaje się nam za 
bardzo, ze względu na odległość. 
Stowarzyszenie zdobywa środki 
na prowadzenie teatrzyku dla 
dzieci „Agrafka”- zajęcia odbywają 
się systematycznie już od 6 lat. Z 
Fundacji PZU dostaliśmy dofinan-
sowanie na organizację wyjazdów 
dla dzieci do teatru, opery, mu-
zeum. Z innych projektów, który 
zrobiłem w całości sam, to był 
pomysł „Święto chleba”, na który 
środki pozyskalismy z Programu 
Społecznik. Byliśmy także opie-
kunem Mini Grantu Społecznika.

Jak rodzina podchodzi do Pana dzia-
łań społecznych?

- Pomagają mi i wspierają. Cza-
sem nie są zadowoleni, że nie ma 

Jacek Jankowski sołtys wsi Długołęka, prezes Stowarzyszenia Jutrzenka, mąż i ojciec, społecznik, który nie 
potrafi usiedzieć w miejscu i przejść obojętnie obok potrzebujących.  Z panem Jackiem spotkałam się przy 
okazji wydarzenia, które zorganizował – „100 drzewek z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

Zaangażowany 
byłem zawsze

mnie w domu. Żona często mi 
pomaga w działaniach, dzieci w 
tym uczestniczą. Teraz mój czas 
pochłania budowa domu.

Co Pan lubi w ludziach?
- Cenię sobie otwartość i uczci-

wość. Nie lubię kłamstwa. Naj-
gorsza prawda jest lepsza niż do-
wiadywanie się czegoś pokątnie. 
Lubię kontakt z ludźmi, lubię, jak 
coś się dzieje. Nie mógłbym żyć 
bez kontaktu z drugim człowie-
kiem. Dużo osób wpadło w mo-
notonie życia. Praca, ograniczone 
potrzeby. Niewiele jest osób, które 
oczekują czegoś więcej i działają, 
nie tylko społecznie ale mając pa-
sje. Zdarza mi się poświecić więcej 
czasu na pomoc innym niż rozwią-
zywanie własnych problemów. 
Jestem sobą, jestem sołtysem, 
jestem ojcem, jestem społeczni-
kiem. Ograniczanie się do jednej 
wąskiej roli w życiu to nie ja.

Co jest najtrudniejsze w pracy 
społecznej?

- Chyba niewdzięczność spo-
łeczeństwa. Albo wtedy, gdy nie 
mam odbiorców do realizacji 
fajnego pomysłu. Ciężko jest z 
określeniem potrzeb mieszkań-
ców. Ciężko czasem trafić.

Co Panu daje praca społeczna?
- Czuję się potrzebny i mam wie-

le satysfakcji, a wieś jest zauwa-
żalna. Łatwiej jest dotrzeć później 
do instytucji, gdy jest potrzebna 
pomoc w inwestycjach na terenie 
sołectwa. 

Pana największy sukces?
- Największy sukces, to urato-

wanie tego terenu przed degra-
dacją. Jego wartość jest duża dla 
mieszkańców. Zostało tu włożone 
bardzo dużo pracy. Drugi sukces 
to salka sportowa, a prywatnie to 
zdecydowanie moja rodzina, żona 
i dzieci. 

Pana marzenie?
- Na tę chwilę chciałbym skoń-

czyć budowę domu, a na dłuższą – 
wyjechać na 3 tygodnie na wakacje 
(śmieje się).

Dziękuje za spotkanie. Życzę Panu 
wytrwałości w pracy i wymarzonych 
wakacji.

Rozmawiała Irmina Łachacz
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Tradycyjnie już otwarcie nastąpi-
ło na Stadionie Miejskim, poprzez 
symboliczne przekazanie Bractwu 
Rycerskiemu kluczy do bram 
miasta przez burmistrz Maszewa 
panią Jadwigę Ferensztajn oraz 
wręczeniu przez przewodniczące-
go Rady Miejskiej pana Henryka 
Kozakowskiego symbolicznego 
pucharu Ewom, ponieważ urodzi-
ny miasta już od czterech lat nie-
odłącznie związane są ze Świętem 
Ew w MaszEWie.   

10 sierpnia wystartowaliśmy 
o godzinie 17:00 na Stadionie 
Miejskim. W tym roku hasło 
przewodnie Święta Ew brzmiało: 
„AKTYWNI JAK EWA SĄ MIESZKAŃ-
CY MASZEWA”, więc bawiliśmy 
się z mieszkańcami na sportowo. 
W strefie Ew zorganizowano 
konkurencje sportowe dla dzieci 
i dorosłych. Chętnych nie brako-
wało, bo udział i zdobycie trzech 
pieczątek upoważniał każdego 
do losowania nagrody głównej, 

jednakże, aby wziąć udział w 
zabawie, należało wyrobić legi-
tymację „Aktywnego Mieszkańca 
Maszewa”.  

O godzinie 19:00 na stadion 
wjechał ogromny tort, którym zo-
stali obdarowani wszyscy uczest-
nicy zabawy. Dziękujemy cukierni 
„Malibu” za to, że podjęła tak trud-
ne wyzwanie i uświetniła naszą 
imprezę pysznym tortem urodzi-
nowym. Poza tortem i zabawami 
w strefie Ew, mieszkańcy mogli 
również obejrzeć inscenizację o 
dziejach odkupienia Maszewa, 
którą przygotował pan Marek 
Zasieczny z grupką aktorów ama-
torów, którzy wcielili się w swoje 
role bezbłędnie. Atrakcją wieczo-
ru pierwszego dnia imprezy był 
koncert zespołu „AFTER PARTY”, 
który przyciągnął setki osób. Duże 
wydarzenie jak na nasze małe 
miasteczko, ale chłopaki spisali 
się na medal i wszyscy świetnie 
się bawili w rytm ich muzyki. Na 

zakończenie mieliśmy okazję 
obejrzeć wspaniały pokaz sztucz-
nych ogni, nad którym czuwali 
strażacy z OSP Maszewo. Dzięku-
jemy wszystkim mieszkańcom, 
którzy wytrwali z nami do samego 
końca, czyli do 3 rano.

W sobotę, tj. 11 sierpnia, władzę 
nad miastem przejęło Bractwo 
Rycerskie Rota Piesza von Mas-
sow pod przewodnictwem panów 
Marka Zasiecznego i Sławka Smo-
larczyka. W średniowieczny klimat 
wprowadził nas spektakl pt. „740 
legend z Maszewa i okolic” w wy-
konaniu dzieci z Gminy Maszewo i 
Gminy Chociwel, przygotowanych 
przez panią Anię Giniewską z 
Teatru „Krzyk”. Wraz z rycerzami 
przenieśliśmy się do wieku XIII nad 
jeziorem Młyńskim, gdzie powsta-
ła wioska rycerska, którą można 
było zwiedzać. Z roku na rok mamy 
coraz większą liczbę uczestników z 
całej Polski i to dzięki nim właśnie 
odbyły się turnieje mieczowe i 

łucznicze, a damy serca rycerzy - 
też już tradycyjnie - wzięły udział 
w „Biegu Dam”. Niezawodnie jak 
zwykle zabawiał nas Teatr Krzyk z 
Markiem Kościółkiem na czele i z 
przyjaciółmi, prowadząc warsztaty 
i zabawy dla dzieci. Wieczorem w 
średniowieczny klimat wprowadził 
nas muzycznie zespól „ALEPAK” z 
Goleniowa. Dziękujemy Wam za 
przepiękny występ. 

Co roku główną atrakcją są 
profesjonalne walki rycerskie przy 
pochodniach, więc i w tym roku 
nie mogło ich zabraknąć. Byliśmy 
świadkami pojedynków przepro-
wadzonych na najwyższym pozio-
mie, które zawsze budzą wielkie 
emocje wśród mieszkańców. Jak to 
w walkach bywa, nie obyło się bez 
interwencji medyków, ale wszyst-
ko było pod kontrolą i jak zawsze 
zakończyło się bez ofiar.

Wszystko to nie odbyłoby się, 
gdyby nie wsparcie z zewnątrz i 
dlatego też bardzo dziękujemy 

sponsorowi głównemu naszej 
imprezy - firmie Gaz System S.A. z 
Poznania. Nie mniejsze podzięko-
wania składamy także Urzędowi 
Marszałkowskiemu, Starostwu 
Powiatowemu w Goleniowie, Ban-
kowi Spółdzielczemu w Goleniowie 
oddział Maszewo, firmie AGRO-
SKŁAD, firmie Mas – Bud, firmie 
Agro Business, firmie usługowo 
– handlowej p. Melanii Przybysz, 
polskiej sieci sklepów spożywczych 
– POLO MARKET i wszystkim tym, 
którzy wspierali nas w każdy inny 
możliwy sposób.

Podsumowując: wszystko odby-
ło się tak, jak zaplanowaliśmy. My 
bawiliśmy się świetnie! Dziękuję 
wszystkim mieszkańcom Maszewa 
i okolicznych miejscowości za to, 
że spędzili ten czas z nami. Mamy 
nadzieję, że za rok znów spotkamy 
się w tak licznym gronie.

Monika Paczos 

ŚredniowieCzuj w Maszewie 2018
Rok 2018 to dla nas wyjątkowy rok, ponieważ nie tylko nasze miasto obchodziło swoje 740-lecie nadania praw miejskich, 
ale i „ŚredniowieCzuj” miało swój jubileusz - zorganizowane zostało po raz dziesiąty. W tym roku obchodziliśmy także 
10-lecie podpisania partnerstwa z miastem LOITZ oraz 25-lecie podpisania partnerstwa z miastem MÖLLN. 
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Konkurs na artykuł do „Wieści z bezdroży” - II miejsce

Ludzie wschodu to ludzie na-
tury. Łączą cywilizację zachodu 
z tradycją. Indie są dziesięć razy 
większe od Polski. Ścierają się 
tu najróżnorodniejsze tradycje 
– religie, obyczaje. Indyjskie spo-
łeczeństwo jest wciąż tradycyjne. 
Rodzina dalej zachowuje model 
wielopokoleniowy. Pod jednym 
dachem zwykle zgodnie miesz-
kają trzy pokolenia. Małżeństwa 
w większości są aranżowane. 
Tam każdy ma swoje obowiązki. 
Kraj ten przypomina ogromne 
mrowisko – wszystko i wszyscy 
są w ciągłym ruchu. Nawet 
żebrak dokądś zmierza. Indie 
są przeludnione a gospo-
darka w dużej mierze opie-
ra się na rolnictwie. Około 
5% ziemi jest w posiadaniu 
tzw. chłopów małorolnych. 
Stanowią oni połowę lud-
ności rolniczej. Każde małe 
biedne gospodarstwo ma 
przynajmniej jedną kro-
wę. Są one podstawą bytu 
przeciętnej rodziny dlatego 
są „święte”. Dają mleko, 
rodzą woły, które są naj-
tańszą siłą pociągową. 
Mleko i jego przetwory w 
kuchni indyjskiej jest pod-
stawowym składnikiem 
pożywienia. W większości 
Hindusi są wegetarianami. Potra-
fi ą się cieszyć otaczającą naturą 
i cenią sobie wszystko to co jest 
indyjskie. Nie spieszą się do ślepe-
go zdobywania cudownych dóbr 
naszej cywilizacji.

Podobnym przykładem jest 
Peru. Na terenach górskich Peru 
życie od stuleci nie uległo więk-
szym zmianom. Na zboczach 
stosują uprawę tarasową a w 
dolinach w pobliżu rzek do dziś 
systememy irygacji rozprowa-
dzają wodę na tereny uprawne. 
Ludzi cechuje duża wytrzymałość 
na trudy. To prosty, ciężki byt 
opierający się na uprawie roli, pa-

sterstwie i rzemiośle. Uprawiają 
ziemniaki, kukurydzę, bawełnę, 
fasolę, zboża. Ziemię nazywają 
„matką żywicielką”. Wytwarzają 
na własne potrzeby i na sprzedaż 
ekologiczną żywność (chleb, sery, 
miód…). Wykazują wielki szacunek 
dla tamtejszych zwierząt takich jak 
owce, kozy, lamy… Od dawnych 
czasów rzemieślnicy odznaczają 
się wielkim kunsztem, a ich wy-
roby nadal olśniewają i zachwy-
cają na całym świecie. Tworzą 
wspaniałe wyroby ceramiczne, 
ze skóry, wełny, drewna oraz bi-
żuterię tradycyjnymi metodami z 
naturalnych surowców. 

Moja mama miała niewiele 
ziemi (około 5 ha). Prowadziła go-
spodarstwo w oparciu o tradycję. 
Nie mieliśmy pieniędzy na zakup 
paszy, chociaż mama była zwolen-
niczką maksymalnego wykorzy-
stania darów natury. Wymagało 
to od nas zwiększonego nakładu 
pracy, bo trzeba było zrywać i 
kroić pokrzywy oraz inne chwasty 
w dużych ilościach, gotować ziem-
niaki. Składniki te posypywaliśmy 
śrutem, polewaliśmy serwatką i 
to stanowiło pożywienie dla kur i 
świń w okresie letnim. Krowy pasły 
się na łące. Natomiast w okresie 
zimy gotowane ziemniaki mieszali-
śmy na przemian ze śrutem, okru-
chami siana oraz plewami zbóż. 

Dzisiaj rolnicy korzystają z uła-
twienia, dając gotową paszę, ale 
jaki smak mają dzisiejsze jajka, 
mięso? Nasze posiłki składały się 
głównie z mleka i jego przetworów. 
Na obiad zwykle jedliśmy ziemniaki 
ze zsiadłym mlekiem, jajkiem i do-
datkiem fasoli, ogórka, a w niedzie-
lę rosół. Posiłki te były pożywne, 
smaczne i własnej produkcji. W 

dzisiejszych czasach problemem 
jest jakość wytwarzanej żywności. 
Ludzie chcą pożywienia które jest 
ekologiczne, smaczne i zdrowe. 
Latem, oprócz pracy w polu, cho-
dziliśmy do lasu na jagody, których 
zwykle było dużo ale bardzo do-
kuczały komary. Sprzedawaliśmy 
je w punkcie skupu. Zarobek ten 
przeznaczaliśmy na opłaty za usłu-
gi w polu w czasie żniw, a także na 
wyprawki szkolne. Dzisiaj rodziny 
korzystają z pomocy fi nansowej 
państwa ( 500+, wyprawki). Uwa-
żam, że jest to dobra i potrzebna 
pomoc dla dzieci. Moja mama, 
gdyby otrzymała takie wsparcie od 
państwa, to część pieniędzy prze-
znaczyłaby na wyprawki szkolne, a 
pozostałą kwotę zainwestowałaby 
w gospodarstwo. W ten sposób 
zwielokrotniłaby wartość otrzy-
manego zasiłku. Tak też czyniła 
z pieniędzmi, które otrzymała ze 
sprzedaży płodów rolnych. Pracy 
by nam wiele nie ubyło, ale lepiej by 
się nam żyło. Nadal byśmy prowa-
dzili w taki sam sposób swoje go-
spodarstwo, tylko zamiast trzydzie-

Żyć w zgodzie z naturą            
Żyjemy w czasach konfrontacji tradycji ze współczesnością. Problemy te daje się 
zauważyć w wielu krajach na świecie. Ograniczenie cywilizacji na rzecz natury uczyni 
nas szczęśliwszymi, a kontakt z naturą daje najwięcej zadowolenia z życia. Bezczynność 
prowadzi do degradacji  i świadczy o małości ducha, natomiast praca o umiarkowanym 
natężeniu rozładowuje stres. Do takich czynności należy praca w gospodarstwie.

stu kur mielibyśmy pięćdziesiąt, a 
świń zamiast dwóch mielibyśmy 
cztery. Od najmłodszych lat mia-
łam świadomość, że krowy, kury, 
świnie w naszym gospodarstwie, 
zapewniały nam codzienny byt. 
Krowy starałam się paść tam  gdzie 
była dobra, bujna trawa. Pasłam je 
również na nieużytkach i odłogach 
a pędząc do domu byłam zadowo-
lona , że są „grube jak beczki”. Czas 
podczas wypasu umilałam sobie 
śpiewaniem  różnych piosenek 
a krowy raz po raz spoglądały w 
moją stronę jakby coś z tego rozu-
miały. Kurczaki nieraz oswajałam 
tak, że będąc już kurami chodziły 
za mną jak pies okazując swoje 
przywiązanie.

Po śmierci mamy w 1976 roku 
zamieszkałam w mieście. Poza pra-
cą zawodową do dzisiaj zajmuję się 
działką – jest to moje hobby. Wio-
sną poprosiłam młodego człowieka 
z Ukrainy aby mi pomógł skopać 
działkę. Z jego usługi byłam za-
dowolona. Pracę wykonał szybko, 
dobrze i dokładnie. Potem obejrzał 
działkę i powiedział, co jeszcze 
trzeba by zrobić. Wykazał troskę i 
powiedział, że aby zwiększyć plony, 
należy podlewać rośliny wodą, któ-
rą wcześniej zalewa się pokrzywy 
dodając obornik. Praca na działce, 
poza plonami w postaci owoców 
i  warzyw, daje mi zadowolenie, 
radość i relaks. Pewnego razu gdy 
wracałam z działki rowerem do 
domu zatrzymał się przede mną 
samochód i starszy pan zadał mi 
kłopotliwe pytanie: gdzie na wsi 
mógłby zatrzymać się na kilka dni. 
Interesowały go noclegi i tradycyj-
ne naturalne jedzenie. Mówił, że 
od trzydziestu lat mieszka i pracuje 
za granicą, zwiedził wiele krajów 
ale bardzo podoba mu się Polska. 
Pamięta piękno polskiej wsi z 
ogrodami tonącymi w kolorowych 
kwiatach, sadami pełnymi różnych 
drzew owocowych, podwórkami 
pełnymi różnorodnego domowego 
ptactwa…

Mimo ogromnego przywiązania 
do tradycji coraz żywsza staje 
się chęć dostępu do zdobyczy 
współczesności. Obecnie odno-
towuje się pozytywne działania 
na świecie, gdyż postęp i zmiany 
są nieuniknione, ale powinny być 
przeprowadzane ostrożnie, w 
porozumieniu z ludnością, tak aby 
ich tradycje nie uległy zagładzie. 
Różnorodność kultur i bogactw 
środowiska naturalnego stanowi 
magnes przyciągający turystów. 
Ludzka dusza wszędzie i po wszyst-
kie czasy jest jedna i ta sama. Szuka 
jednakowych dróg do wyjawienia 
tego, co jest w niej wieczne.  

Krystyna

biedne gospodarstwo ma 

tańszą siłą pociągową. 
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Jezioro czeka na turystów
Nad jeziorem w Czarnogłowach zakończono inwestycję 
polegającą na zagospodarowaniu terenu w bezpośrednim 
sąsiedztwie plaży.

W ramach inwestycji zostało 
przebudowane i zmodernizowa-
ne palenisko wraz z miejscami 
siedzącymi, stanowiące centralny 
punkt spotkań zarówno turystów, 
jak i lokalnych mieszkańców. Po-
wstały parkingi z nawierzchnią z 
kostki brukowej, poojawiły się też 
zadaszone ławostoły, trwale posa-
dowione na podłożu z kostki bru-
kowej. Zachęcamy do wypoczynku i 
rekreacji w tym urokliwym miejscu.

Inwestycja została zrealizowana 
z udziałem środków pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020, przy współudziale inicjatywy 
Leader, jako część operacji pn. 
„Poprawa stanu bazy rekreacyjno-
-turystyczno-kulturalnej w gminie 
Przybiernów”.

Mariusz Lerka

Spotkanie po latach 
w Rzystnowie
„…a pamiętasz jak…”- takie i inne rozmowy rozbrzmie-
wały podczas wyjątkowego spotkania po latach, które 
zorganizowała sołtys wsi Rzystnowo wraz z Radą Sołecką. 

W organizację włączyła się również lokalna społeczność, która była pomysłodawcą 
przedsięwzięcia. Zadbano o ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek. Zaproszeni zostali 
wszyscy obecni mieszkańcy wsi, a także ci, którzy tu kiedyś mieszkali, a przez różne 
koleje losu opuścili tę miejscowość. Przybyło ponad 50 gości z różnych zakątków 
kraju. Wspomnieniom nie było końca. 

Jakże to ważne przedsięwzięcie w tak zamkniętych na społeczeństwo czasach, w 
których by porozmawiać ze znajomymi, odwiedzamy Facebook’a lub WhatsApp’a, 
kiedy przed pędem codziennego życia zamykamy się w czterech ścianach, łapiąc 
każdą chwilę spokoju jak ostatni łyk powietrza.                               Monika Romanus
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Niewielki, otwarty 
budynek, z dwóch 
stron otwory okien-
ne, szyb nie pamię-
tam w ogóle, we-
wnątrz natomiast 
woń, którą trudno 
zapomnieć… Tablica 
ze słowem CIECHNO 
zapisanym rozpo-
znawalnym do dziś 
w całym kraju dru-
kiem. Jakaś ławka 
wewnątrz… Nie pa-
miętam jednak, bym 
na niej siedziała, czy 
w ogóle spędziła 
wewnątrz dłużej niż 
chwilę. 

Tak rysuje mi się w pamięci 
kolejowy przystanek osobowy, 
który powstał w 1902 roku, a do 
1945 nosił nazwę Kupferham-
mer. Mama doskonale znała 
rozkład jazdy, przychodziłyśmy 
zatem idealnie w porę przyjazdu 
pociągu. Przejazd do stacji GOLE-
NIÓW trwał kilka minut, niemniej 
jednak dla mnie było to wielkie 
przeżycie. Do dziś wspominam 
chwile, kiedy pojawiał się kon-
duktor, a pasażerowie zaczynali 
szukać w kieszeniach, torebkach 
czy portfelach pieniędzy na bilet. 
W drodze powrotnej małe, szaro-
bure kartoniki, zakupione w kasie 
biletowej, po dokładnych, a w 
oczach dziecka niezwykle poważ-
nych, oględzinach były kasowane 
i oddawane podróżnym. Jak ja 
im zazdrościłam! Sama mogłam 
co najwyżej pokazać czarną ksią-
żeczkę w skóropodobnej oprawie, 
legitymację kolejową dla członka 
rodziny. Mama miała zieloną, 
pracowniczą. W związku z tym 
konduktor nawet nie spoglądał na 

moją legitymację. Zamieniał kilka 
zdań z mamą i przystępował do 
dalszej pracy. 

„Na kolei” wszyscy się znali. Po 
chwili pociąg wjeżdżał na peron 
czwarty, najbardziej oddalony od 
dworca, przez co pasażerowie, 
chcący dostać się do centrum 
miasta, udawali się w stronę 
przejazdu. Teraz może wydać się 
to niedorzeczne, ale ci, którym 
spieszyło się na drugą stronę ro-
gatek, korzystali ze znajdującej się 
obok kładki. Byli tacy, którzy po-
konywali ją przed podniesieniem 
się szlabanu. Nad przejazdem 
górowała także nastawnia dyżur-
nego dysponującego. Wewnątrz 
znajdowały się dźwignie, dzięki 
którym pracownicy układali drogę 
pociągom. Właśnie stamtąd przez 
megafon nadawane były komuni-
katy dla podróżnych. 

Od wielu lat krąży w mojej 
rodzinie anegdota związana z 
tym miejscem, gdzie znalazłam 
się jako uczennica zerówki po-
bliskiej Szkoły Podstawowej nr 2. 
Nietrudno domyślić się, że celem 
tej wizyty była edukacja na temat 
ważnej i odpowiedzialnej pracy, 
jaką wykonuje się w tym miejscu. 
Przyznać muszę, że nie pamiętam 
absolutnie nic z tego, co do nas 
mówiono. Pamiętam natomiast, 
że kulminacyjnym momentem 
wizyty miała być możliwość za-
śpiewania piosenki lub opowie-
dzenia wierszyka przez megafon. 
Oczywiście „występ” mieli usłyszeć 
wszyscy obecni na terenie dworca 
pasażerowie i pracownicy PKP. Za-
wiadowca stacji, zachęcający dzie-
ci do prezentacji swoich talentów, 
spostrzegł jednak pewną tremę 
u dzieci. Zrozumiał, że niełatwo 
będzie znaleźć ochotnika. 

- A może ty, Madziu, zaśpiewasz 
nam coś? – zapytał rozpoznaną 
córkę koleżanki - telegrafistki.

- Dobrze.  Zaśpiewam piosenkę 
O JEZU – nie bez skrępowania 
odpowiedziałam.

Zaskoczony mężczyzna zaczął 
namawiać mnie do zmiany re-
pertuaru:

-  O JEZU… to taka religijna 
piosenka, może coś weselszego, 
Madziu.

- Nie! Nie O JEZU, tylko O JEZU - i 
zaczęłam śpiewać.

 - A w ogrodzie jezyk śpi, zbudź 
się jezu, zbudź…

Tak. Był to moment sławy, który 
w pewnych kręgach trwa do dzi-
siaj. „Na kolei” wszyscy się znali. 

Po wejściu do budynku, pierw-
sze znajdowało się biuro dyżur-
nego peronowego, którego praca 
sprowadzała się dla mnie wówczas 
do machania lizakiem i dmuchania 
w gwizdek. Fajna robota – myśla-
łam. Po prawej stronie od wejścia 
była bagażówka, a za nią wejście 
do kas. Kasjerki, jak większość, pra-
cowały w tzw. turnusie, co już jako 
dziecko (kolejarzy) pojęłam jako 
„dzień - noc - dwa dni wolnego”. W 
ciągu dnia pracowały dwie kasy, w 
nocy jedna, a ostatnie pociągi do 
Szczecina ze Szczecina mijały się 
na stacji GOLENIÓW około pierw-
szej w nocy! Za dyżurnym swoje 
biuro miał zawiadowca stacji, 
obok którego pracował telegraf. 
Dzięki dalekopisom możliwa była 
komunikacja między stacjami. Na 
trasie Szczecin – Świnoujście były 
jeszcze tylko dwa: w Szczecinie 
Dąbiu i w Goleniowie. Do wszyst-
kich mniejszych stacji informacje 
przekazywane były telefonicznie, 
a następnie w postaci rozkazów 
wydawanych przez dyżurnych, 
trafiały do maszynistów. 

Pamiętam długie zwoje papie-
rowej taśmy, którą telegrafistki 
montowały w dalekopisie. Wbijane 
przez nie litery pozostawiały ślad 
nie tylko na papierze, ale także 
w postaci wybitych otworów w 
taśmach. Dzięki temu możliwe 
było odtworzenie treści już raz 
wpisanej. Wystarczyło założyć taką 
podziurawioną jak sito „wstąż-
kę”, a dalekopis sam odtwarzał 
zakodowaną wiadomość. Takie 
ówczesne „kopiuj-wklej”. Pamię-
tam, że najbardziej podobały mi 
się te różowe oraz że w okresie 
świątecznym telegrafistki robiły 
z nich piękne gwiazdki, którymi 

przyozdabiały sztuczne choinki i 
okna biur. 

Z opowieści rodziców wiem, że 
w Goleniowie pracowało około 
80 osób. W głównym budynku 
poza wymienionymi była jeszcze 
kadrowa i biuro wagonowe. Da-
lej peron pierwszy prowadził do 
parterowego budynku, siedziby 
pracowników zabezpieczenia, 
odpowiedzialnych między innymi 
za naprawy torów. Na terenie 
obecnej rampy mieściło się rejo-
nowe biuro wagonowe i ekspedy-
cja towarowa. Jeszcze dalej przy 
wiadukcie nad ul. Dworcową w 
nastawni wykonawczej całą dobę 
pracował nastawniczy, również 
odpowiedzialny za obsługę torów. 

Wszystkie te osoby znały się z 
bardzo dobrze. Nawiązywały się 
przyjaźnie, które czasem przera-
dzały się w związki. Niejednokrot-
nie pracowały kolejne pokolenia 
rodzin. Mimo odległości między 
budynkami, wieści roznosiły się 
prędko. Do dziś słyszę historię o 
tym, jak w latach osiemdziesiątych 
do gmachu poczekalni wszedł 
zmarznięty, mimo porządnej 
zimowej kurtki z kapturem, Zbi-
gniew Wodecki. Dosłownie na 15 
minut przed odjazdem pociągu 
chciał kupić bilet do Warszawy.  
Kasjerka, kobieta, której niewielka 
postura skrywała wielki charakter, 
odmówiła sprzedaży biletu: 

- Trzeba z wyprzedzeniem, po-
ciąg dalekobieżny, nie ma miejsc. 

Nie pomógł zdjęty kaptur ani 
charakterystyczna, bujna fryzura. 
Nie pomógł melodyjny głos i urok 
osobisty. Decyzję mógł podjąć 
jedynie kierownik pociągu, zatem 
artyście pozostało czekać na 
pociąg w nadziei, że nie utknie w 
małej mieścinie do rana. W ciągu 
tych kilku minut, które spędził 
stojąc przy sąsiedniej, zasłoniętej 
jedynie cienką zasłonką kasie, 
pracownice dworca miały nie-
powtarzalną okazję przyjrzeć się 
sławnemu muzykowi z bliska. Kto 
by nie skorzystał?! Szczęśliwie 
dla artysty, kierownik pociągu 
postanowił przyjąć niecodzien-

nego pasażera, nieświadomego 
pewnie, jaką atrakcję stanowił 
przez tych kilkanaście minut na 
stacji GOLENIÓW. Przez Goleniów 
przejeżdżały również inne sławne 
osobistości. Jeszcze jako dziecko 
słyszałam, że pojawił się Roman 
Wilhelmi. Innym razem Dariusz 
Szpakowski czytał gazetę pod 
oknem telegrafu. Podobno nic nie 
komentował. 

„Na kolei” wszyscy się znali. 
Na tablicy ogłoszeń wiszącej na 
korytarzu przeczytałam kiedyś 
odręcznie napisaną informację: 
W sprawie cebuli zgłaszać się do 
pani Szczypior. Wspólnie kupo-
wano u rolników warzywa, owoce. 
Zdarzyło się także, że pociągiem 
ze Świnoujścia przyjechała beczka 
śledzi, które dzięki wadze pożyczo-
nej z bufetu udało się podzielić 
według życzenia. Pracownicy stacji 
tworzyli niemałą społeczność, 
której zwyczajem było świętowa-
nie różnorodnych okazji od Dnia 
Kobiet po Wigilię. Przypadający 
na 25 listopada Dzień Kolejarza 
obchodzony jest do dziś, przez 
wszystkich pracowników, bez 
względu na spółkę.

Podobnych anegdot i wspo-
mnień jest bez liku, moich i wszyst-
kich związanych z tym miejscem 
ludzi. Widząc obecny stan dworca, 
trudno nie zgodzić z tymi, którzy 
nazywają go „wątpliwą wizytówką 
miasta”. Faktycznie, teren i budyn-
ki stacji GOLENIÓW podupadły 
na przestrzeni lat. Nie pomogły 
procesy restrukturyzacji, podziały 
na sekcje i spółki. Miasto potrze-
buje nowego dworca, to pewne. 
Widzę, że mieszkańcy Goleniowa 
patrzą na ten obiekt ze smutkiem, 
a nawet wstydem. Liczę na to, że 
są tacy, którzy dostrzegą go w 
kategorii zbyt długo odkładanego 
zadania. Jako dziecko kolejarzy 
wiem też, że są tacy, którzy ocze-
kując na odbudowę, przywrócenie 
jej świetności, patrzą na stację 
GOLENIÓW z pewnym rozrzewnie-
niem. Sentymentalnie, z nadzieją. 

Magdalena Cieśla

Sentymentalnie

„Na kolei” wszyscy się znali…

Konkurs na artykuł do „Wieści z bezdroży”  - I miejsce
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Trafiają tu psy i koty znalezione 
na ulicy. Straż Miejska podejmuje 
błąkające się zwierzęta, czworo-
nogi sprawdzane są wówczas 
czy nie posiadają oznakowania. 
Jeśli tak, to wracają do wła-
ściciela, jeżeli nie - trafiają do 
przytuliska, gdzie opiekują się 
nimi wolontariusze Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami. Ci ostat-
ni umieszczają wówczas infor-
mację na Facebooku i starają się 
jak najbardziej rozpowszechnić 
wiadomość, że został znaleziony 
zwierzak. W sytuacji, gdy wła-
ściciel mimo to się nie znajdzie, 
wolontariusze poszukują nowego 
domu dla podopiecznego. 

- Mamy tu 20 zwierzaków, za-
równo psów i kotów. Około 40% 
(w skali roku) z nich wraca do 
właściciela. Pozostałym szukamy 
nowego domu. Zdarzają się też 
sytuacje, gdzie ludzie chcą oddać 
psa, bo sobie z nim nie mogą 
poradzić. Nie przyjmujemy takich 
zwierząt, ale staramy się pomóc 
w znalezieniu dla niego nowego 
domu. Około 100 psiaków rocz-
nie znajduje swój dom - mówi 
Agata Kiziuk, prezes zarządu TOZ 
Goleniów.

Wolontariusze zorganizowali 
Dzień Otwarty Przytuliska 24 
czerwca. 

- To dzień, kiedy można adop-
tować zwierzę. To dzień naszych 
gości, wolontariuszy, którzy z 
nami są i nam pomagają. To 
dzień dla nas i dla zwierząt. Każdy 
może przyjechać i nas poznać, 
wyprowadzić psa, porozmawiać, 
a nawet znaleźć swojego czworo-
nożnego przyjaciela. Sami przy-
gotowujemy poczęstunek. Takie 
dni są potrzebne. Psy potrzebują 
towarzystwa ludzi. Niedziele są 
fajne, bo to dzień, kiedy odwiedza 
nas dużo ludzi by wyprowadzić 
zwierzaka. Zdarzało się, że bra-
kowało psów do wyprowadzenia 
- wtedy się cieszymy. Mamy tu 
stałą ekipę sześciu osób, która 
jest zawsze, niezależnie od po-
gody - wolontariusze TOZ i ich 
rodziny - opowiedziała A. Kiziuk.

Podczas czerwcowego Dnia 
Otwartego w Budnie pojawiło 
się bardzo wielu ludzi, w tym 
całe rodziny z dziećmi, które 

chętnie wyprowadzały zwierzęta 
na spacer. Wolontariusze spisali 
się na medal. Fantastycznie przy-
gotowali miejsce i poczęstunek 
na przyjęcie wielu gości. Można 
było usiąść, porozmawiać. Przy-
wożono karmę dla zwierzaków. 
Psy były szczęśliwe. W przytulisku 
widać  zresztą duże zaangażo-
wanie członków towarzystwa i 
ich rodzin. Miejsce jest czyste, 
a zwierzęta zadbane, mają tu 
bardzo dobrą opiekę i warunki 
bytowe. Tworzą to miejsce osoby 
o wielkim, wrażliwym sercu, które 
poświęcają swój czas na pomoc 
czworonogom.

W środy i niedziele może przy-
jechać każdy - są to dni dla 
odwiedzających, kiedy można 
pomóc, czy wyprowadzić psa. 
Na miejscu codziennie jest któ-
ryś z wolontariuszy, by nakarmić 
zwierzęta, sprzątnąć i sprawdzić 
czy nic złego się nie dzieje. To oni 
zajmują się leczeniem i szczepie-
niem zwierząt. Wszystko, co robią 
to pełen wolontariat.

- Robimy to, bo to kochamy. Ko-
chamy zwierzęta i nie wyobrażamy 
sobie, by im nie pomagać. Kiedy 
nam czegoś brakuje – ogłaszamy 
zbiórkę na konkretne cele - od-
zew jest natychmiastowy. Mamy 
ogromną pomoc i wsparcie od 
ludzi. Otaczają nas dobre dusze. 
Karmę mamy od darczyńców, 
staramy się wiec dawać zwierzę-
tom posiłki jak najbardziej warto-
ściowe. Dostajemy koce i kołdry, 
używamy ich jednak tylko wiosną i 
latem. Zimą, która jest najcięższym 
okresem, legowiska i budy wykła-
damy tylko sianem i słomą - nie 
łapią tak wilgoci i dobrze izolują 
od chłodu. Rzeczy, których potrze-
bujemy to głownie karma mokra, 
ale także przedmioty codziennego 
użytku - smycze, obroże - mówi 
wolontariuszka Ewelina.

Trafiają tu psy z różną histo-
rią. Są bardziej przyjazne, ale są 
takie, które nie darzą człowieka 
zaufaniem. Aby móc zaadopto-
wać psa, należy mieć do tego 
warunki. Wolontariusze często 
jeżdżą na wizyty poadopcyjne, 
by sprawdzić, czy psiak trafił w 
dobre ręce. Jeśli chcemy psa ze 
schroniska, najlepiej przyjechać 
osobiście kilka razy, by poznać 
zwierzę i się z nim zaprzyjaźnić. 
Dla nich kontakt z człowiekiem 
i poczucie bezpieczeństwa jest 
najważniejsze. Mimo, że zwie-
rzęta mają tu najlepszą opiekę, 
to nie jest to dom, w którym 
powinny przebywać.

Zachęcam do odwiedzania 
strony http://goleniow.toz.pl

Irmina Łachacz

Inicjatywa miała na celu stwo-
rzenie drużyny, do której będą 
mogły należeć dzieci i młodzież 
szkolna. Pomysł spodobał się pani 
dyrektor i tak powstała Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza przy 
Szkole Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Dębicach. Opie-
kunami drużyny są: pani Beata 
Woźniak, pedagog, nauczyciel z 
ramienia szkoły i pan Zbigniew 
Szymański, Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dębicach. Pani 
Beata prowadzi między innymi 
zajęcia sportowe, zajęcia kształ-
tujące u dzieci umiejętności pracy 
w grupie, komunikację, odpowie-
dzialność, a pan Zbigniew zajmuje 
się stroną techniczną - pierwsza 
pomoc, umiejętność radzenia so-
bie w sytuacjach zagrożenia, praca 
ze sprzętem strażackim, przygo-
towania do zawodów strażackich, 

filmy edukacyjne, jak zachować się 
podczas pożaru itp. Wspólnymi 
siłami, przy ścisłej współpracy 
z panią dyrektor i panią Izabelą 
Żabicką, która wspiera działania 
MDP (zakupiła między innymi ko-
szulki dla drużyny) stworzyli pierw-
szą i jak na razie jedyną drużynę 
strażacką przy szkole. Początki 
były wyzwaniem, ale wsparcie 
otoczenia i przeświadczenie, że 
to właściwy pomysł, pomogło i 
małymi krokami ruszyli. 

MDP liczy szesnastu druhów i 
druhen z klas III - VIII. Uczniowie 
spotykają się raz w tygodniu na 
dwie godziny zajęć pozalekcyj-
nych. W czasie przygotowań do 
zawodów zajęcia odbywają się 
częściej. Aby należeć do drużyny 
dzieci i młodzież muszą spełniać 
warunki - chodzić do szkoły, uczyć 
się, mieć dobre zachowanie, udzie-
lać się społecznie. Dzieci poza 

uczestnictwem w różnego rodza-
ju szkoleniach, oglądają filmy o 
ratownictwie oraz biorą udział w 
wielu wydarzeniach lokalnych i 
nie tylko. Wyjeżdżają jako drużyna 
na zawody, reprezentują Dębice, 
biorą udział w sprzątaniu świa-
ta, uroczystościach kościelnych, 
finałach WOŚP oraz strażackich 
uroczystościach, jak na przykład 
otwarcie wyremontowanego ga-
rażu czy zakup nowego wozu 
strażackiego w Nowogardzie. 
Pomagają w organizacji wiejskich 
dożynek i Dnia Dziecka, bardzo 
ciężko pracowały przy nasadze-
niach drzewek owocowych na 
terenie Dębic. Zdobywają nagrody 
w Powiatowym Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. Dzieci uczone są współ-
pracy, komunikacji i tego, że warto 
pomagać.

Młodzież bardzo chce brać 
udział w tego typu akcjach i jest 
dumna, że właśnie to robi, że na-
leży do tej drużyny. Mieszkańcy 
żartobliwie nazywają ich „Strażo-
maniacy”.

- Wielu rodziców pomaga nam 
w różnych sprawach organiza-
cyjnych (np. w wyjazdach) i za 
to bardzo dziękujemy. Dzięki 
temu czujemy, że społeczeństwo 
się angażuje. Dzieci wiedzą, że 
to zaszczyt należeć do drużyny, 
ale zdają sobie sprawę również 
z tego, że to ciężka praca. Naj-
ważniejsze, aby w tych młodych 
ludziach zaszczepić chęć niesienia 
pomocy oraz aby kultywować 
tradycje działań społecznych. Kto 
wie, może wśród nich są przyszli 
strażacy – z dumą mówią opieku-
nowie drużyny.

Irmina Łachacz

Przytul otwarty
Przytulisko dla zwierząt to miejsce przejściowe między ulicą a schroni-
skiem. Założone zostało przez gminę i istnieje już 15 lat. Dawniej znaj-
dowało się na pięknym terenie w Miękowie, a od trzech lat ma swoją 
siedzibę w Budnie.

Strażomaniacy
Dwa lata temu w szkole w Dębicach utworzona została 
dziecięca drużyna strażacka.
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Pomysł pojawił się podczas spotkania 
wiejskiego z Animatorem Społeczności 
Lokalnej. Jedna z mieszkanek powiedziała, 
że marzy jej się zorganizowanie marszu z 
kijkami dla mieszkańców w ramach obcho-
dów rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
Pomysł szybko został zrealizowany. Miesz-

kańcy przygotowali flagi, biało-czerwone 
tabliczki wyznaczające drogę oraz baner z 
hasłem. Wydarzenie odbyło się na boisku. 
Przyszło wielu mieszkańców. Wszyscy 
rozpoczęli rozgrzewką przy muzyce, a 
następnie z flagami ruszyli ulicami Błotna. 
Dzieci i dorośli recytowali wiersze, śpiewali 

przyśpiewki. Na zakończenie pani sołtys 
przy wsparciu mieszkańców zorganizowała 
ognisko i wspólną zabawę. 

- Bardzo fajny pomysł i inicjatywa. Taka 
lekcja historii dla dzieci. Trzeba robić takie 
rzeczy by tradycje i pamięć nie zaginęły - 
mówi jedna z mieszkanek Błotna. - Bardzo 

mi się podoba. Moglibyśmy częściej spędzać 
tak czas. Można się poruszać i porozmawiać 
- dodawała inna.

Wydarzenie bardzo się wszystkim po-
dobało. Był to czas integracji i refleksji dla 
mieszkańców sołectwa.

Aktywna środa
22 sierpnia w Błotnie miało miejsce niezwykłe wydarzenie - zorganizowano dla mieszkańców sołectwa akcję 
pod hasłem „Aktywna środa”, podczas której odbył się pokaz zumby i przemarsz z kijkami ulicami Błotna.

Irmina Łachacz: Czym się Pan zajmuje?
Stanisław Bęben: - Robimy usługi dla sołectw, 

przedszkoli, naprawy, wymiany elementów itp. Za-
opatrujemy i pomagamy w uruchomieniu ścieżek 
edukacyjnych dla dzieci, stawiamy domki całoroczne, 
altany, place zabaw dla indywidualnych klientów. 
Obecnie załatwiamy sprawy dotyczące certyfikatów, 
ale to jest czasochłonne - dużo biurokracji. Mamy 
dużo zapytań od ośrodków wypoczynkowych. Domki 
letniskowe, domki na działki, robimy altany biesiad-
ne, ławy i stoły z oparciami, bez oparć. Pracy mamy 
bardzo dużo i na nudę nie narzekam.

Jeśli chodzi o pomoc dla sołectwa, to staram się 
pomóc. Teraz organizowana była duża impreza, czyli 
750-lecie Miękowa i pomagaliśmy rozstawiać i sprzątać 
po wszystkim. Udostępniłem busy i z pracownikami 
działaliśmy. Na imprezę udostępniliśmy, także nasze 
wyroby - urządzenia dla dzieci do zabawy, ale sprząt-
nęliśmy je wieczorem ze względów bezpieczeństwa

Dlaczego Pan pomaga?
- Jestem z Miękowa, wychowałem się w Miękowie. 

Wyprowadziłem się do Goleniowa, ale związany je-
stem cały czas z Miękowem. Chcemy z żoną tu wrócić. 
Jakbym nie pomagał, to by się na mnie obrazili (śmieje 
się). Tam mam firmę, jestem związany z tym miejscem 

i ludźmi. Lubię pomagać, staram się jak mogę. Coś się 
dzieje we wsi, jest wesoło. Dlaczego lubię pomagać? 
Jak jest impreza czy jakieś wydarzenie to jest moment 
by się spotkać, porozmawiać, jest co wspominać.

Jak Pan myśli, jak jest postrzegana pomoc lokalnych 
przedsiębiorców przez mieszkańców?

- U nas w Miękowie jest sporo przedsiębiorców 
i każdy jest zaangażowany w życie wsi i chętny do 
pomocy. Kiedy coś potrzeba na plac zabaw, to się 
zrobi. My staramy się pomóc, by wieś żyła, żeby 
ludzie  się spotykali. 

Co Panu daje takie działanie na rzecz sołectwa i nie tylko?
- Daje mi to zadowolenie i satysfakcję, że to 

wszystko się toczy. Cieszę się, że mogę pomóc, jest 
mi miło, kiedy się o mnie pamięta. Nie robi się tego 
dla reklamy i poklasku, ale dla ludzi. Usiądziemy do 
stołu, powspominamy, spędzimy razem czas. Pomóc 
może ktoś, kto ma możliwości. Jestem z Miękowa i 
nie wyobrażam sobie inaczej.

Czego mogę Panu życzyć?
- Zdrowia. Jak będzie zdrowie to wszystko się zrobi. 

Rozmawiała Irmina Łachacz

Staramy się pomóc
Stanisław Bęben - sympatyczny i uśmiechnięty, pogodny i konkretny właściciel firmy BEDREW Galanteria Drewniana. 
Otwarty, chętny do pomocy i współpracy. Kiedy tylko ma możliwość, pomaga przy organizacji sołeckich wydarzeń. 
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W naszym powiecie kilku Sto-
warzyszeniom udało się otrzymać 
dotację na realizację działań dla 
mieszkańców. Oto kilka z nich:

STEPNICKIE OGNIE

W czerwcu i lipcu, w Stepnicy, od-
bywały się warsztaty Teatru Ognia 
w ramach projektu STEPNICKIE 
OGNIE. W zajęciach brała udział 
młodzież z Teatru w Krzywym Zwier-
ciadle oraz 8 Stepnickiej Drużyny 
Harcerskiej FEBLIK. Organizatorami 
działania była grupa nieformalna 
Teatr w Krzywym Zwierciadle oraz 
Centrum Edukacji Nieformalnej i 
Outdooru, przy dużym wsparciu 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Stepnicy. Podczas warsztatów 
uczestnicy rozwijali wyobraźnię 
przestrzenną, poczucia rytmu i 
refleksu oraz nabyli podstawowe 
elementy żonglerki, która jest efek-
tywną metodą rozwoju koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. Przygotowany 
program łączył zarówno zabawę 
rytmem, elementy tańca, jak i ma-
nipulacje sprzętem kuglarskim. W 
ramach projektu odbyły się także 
spotkania z seniorami mieszkają-
cymi na terenie gminy Stepnica w 
celu poznania ich indywidualnych 
historii. Zdobyte informacje sta-
nowiły punkt wyjścia do tworzenia 
scen pokazu fire show, który został 
zaprezentowany podczas Dni Step-
nicy (14 lipca 2018 r.). 

DO TAŃCA I DO RÓŻAŃCA

Działanie adresowane do se-
niorów z sołectwa Czarnogłowy. 
Organizatorami  projektu jest 
grupa nieformalna z Czarnogło-
wów i opiekun Centrum Edukacji 
Nieformalnej i Outdooru przy 
współpracy z Ośrodkiem Kultury w 
Czarnogłowach. W ramach projek-
tu od lipca do września mieszkańcy 
uczestniczą w zajęciach z tańca 
towarzyskiego (poznają podstawo-
we kroki walca, cha-chy, salsy itp.), 
gimnastyki usprawniającej i zumby 
(które usprawniają ciało, poprawia-
ją koordynacji i działanie układu ru-
chu i krążeniowo – oddechowego, 
integrują, budują relacje  między 
ludzkie), a także w zajęciach ręko-
dzielniczych. W ramach rękodzieła 

panie wraz z dziećmi robiły prace 
decoupage, maski ozdobne, a tak-
że uczą się od siebie sztuki szydeł-
kowania. Spotykają się dwa razy w 
tygodniu na różnych zajęciach. Jest 
to doskonały moment, by spędzić 
czas aktywnie i twórczo. Projekt 
zakończony będzie pokazem tańca 
i wystawą prac rękodzielniczych. 

STAWIAMY MOSTY  
NA NOGI

Działanie adresowane do miesz-
kańców sołectwa Mosty Osiedle. 
Organizatorem jest  grupa nie-
formalna z Mostów Osiedle, a  
opiekunem działania jest Centrum 
Animacji Młodzieży z Goleniowa. 
Działanie polegające na zajęciach 
integracyjnych i tanecznych ZUMBA 
fitness dla mieszkańców. Podczas 
zajęć wykonane zostaną zdjęcia, z 
których powstanie foto album. Na 
zakończenie odbędzie się pokaz 
końcowy podczas imprezy sołeckiej. 
Zajęcia odbywają się od lipca do 
września i cieszą się dużym zain-
teresowaniem zarówno dzieci jak i 
osób dorosłych.  

W PODzIEMNYM  
MIEśCIE I W GRODzISKu

Dzięki programowi Społecznik 
2018 dzieci i mieszkańcy Łąki 
oraz pobliskich miejscowości jak 
Żarnowo, Żarnówko, Racimierz, 
mogli uczestniczyć w wycieczce. 
21 sierpnia o godzinie 10 wyru-
szyliśmy z miejscowości Łąka, w 
czasie wycieczki dziećmi zajmowali 
się opiekunowie oraz ratownik me-
dyczny. Odwiedziliśmy Podziemne 
miasto w Świnoujściu. To była 
cenna lekcja historii. Z ogromnym 
entuzjazmem zwiedzaliśmy pod-
ziemia i słuchaliśmy opowieści, o 
tym niesamowitym miejscu. Na-
stępnie udaliśmy się do Międzyz-
drojów na promenadę, a potem do 
muzeum figur woskowych - dzieci 
były zachwycone. Muzeum było 
dużą frajdą dla dzieci. We wnętrzu 
dzieci znalazły wielu znanych ludzi 
i ulubione postaci z bajek.Zabrały 
ze sobą dużo zdjęć i dobry humor. 
Następnie udaliśmy się do Grodzi-
ska - Lubin na spacer na taras wido-
kowy. Urokliwe widoki zachwyciły 

uczestników. Odpoczywaliśmy na 
polanie na leżakach pod paraso-
lami, jedząc lody i gofry.  Ostatnim 
etapem naszej wyprawy było jezio-
ro turkusowe w Wapnicy. Widoki i 
panorama zalewu były przepiękne, 
turkusowe odcienie wody wprawiły 
wszystkich w zachwyt. Dla każdego 
uczestnika był poczęstunek.

Około godziny 17 powróciliśmy 
do Łąki. Wycieczka podobała się 
wszystkim uczestnikom. Dzieci 
poznały historię i przyrodę wyspy 
Wolin i Świnoujścia. Podczas wy-
cieczki nastąpiła duża integracja, 
nawiązały się nowe przyjaźnie i 
znajomości. Czekamy na więcej. 

Irmina Łachacz
Sołtys Łąki - Paulina Milkiewicz

Społecznik 2018
W tym roku dotacje w ramach Programu SPOŁECZNIK 2018 finansowanego z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo organizacji  złożyło wnioski  
o wsparcie finansowe ich pomysłu, lub pomysłu grupy nieformalnej, którymi się opiekują.
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Zadanie publiczne jest finansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
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Często pełne piękno rośliny rozwija się w 
ogrodzie po 2-3 latach. Polecam kupować 
gatunki o wysokiej odporności na szkodniki 
i choroby oraz łatwej pielęgnacji, aby chwile 
spędzone w ogrodzie były prawdziwym 
wypoczynkiem. Regularnie słyszę pytanie, 
które rośliny warto posadzić w ogrodzie. 
Przedstawiam Państwu kilka gatunków bez 
których nie wyobrażam sobie ogrodu.

Róża okrywowa ‘The Fairy’
Szczególnie ceniona za bardzo obfite i 

długie kwitnienie (od lipca do późnej jesie-
ni) oraz wysoką odporność na szkodniki 
i choroby. Cechuje ją duża odporność na 
mróz. Mało wrażliwa na posikiwanie przez 
psy. Kwiaty są drobne, pełne, bladoróżowe. 
Krzew rośnie do wysokości i szerokości 60 
cm ( przy corocznym jesiennym cięciu od-
mładzającym). Dobrze wygląda sadzona po 
kilka sztuk w grupie. 

Róża ‘Red Leonardo’
Bardzo ją cenię za łatwość w uprawie i bar-

dzo długi okres kwitnienia. Ma także piękne, 
pełne, ciemnoróżowe kwiaty. Róża ta posia-
da niemiecki certyfikat zdrowotności ADR, 
nie straszne jej więc choroby czy szkodniki. 
Nie potrzebuje takiej ilości oprysków, jak 
pozostałe popularne odmiany. Często nie 
potrzebuje żadnej ochrony chemicznej, na-
wet przed mszycami. Wysokość krzewu to  
70-100cm. Znakomicie wygląda posadzona 
po kilka sztuk w grupie. 

Kosodrzewina
Niewymagająca i zimozielona. Sprawdza 

się w ogrodach tradycyjnych i minimali-
stycznych. Pięknie prezentuje się na raba-
tach żwirowych posadzona po kilka sztuk 
w grupie w odstępach 100 cm. Niecięta 
rośnie do wysokości 2 m. Co dwa lata do-
brze jest przyciąć jej pędy, co zagęści roślinę  
i spowolni jej wzrost. Odporna na choroby i 
szkodniki. Niewymagająca co do gleby. Wy-
starczy jej minimalna ilość wody. Odporna 
na mróz i posikiwanie przez psy.

Budleja Dawida
Kwitnące latem krzewy przyciągają 

chmary motyli. Taki okaz w ogrodzie jest 
dużą atrakcją dla dzieci. Krzew w zależności 
od odmiany ma różne kolory kwiatów: bia-
łe, żółte, różowe, czerwone, ciemnofioleto-
we a nawet dwubarwne.  Wysokość krzewu 
to 2-3 m. Wymaga miejsca osłoniętego od 
wiatru.

Hortensja ‘Anabelle’
Cenię ją sobie za olbrzymie kuliste kwia-

tostany i długi okres kwitnienia. Rabata z 

kilkoma krzewami w pełni kwitnienia wprost 
zapiera dech w piersiach. Kwiatostany 
zmieniają barwę w zależności od stadium 
rozwoju, od bladozielonych przez biel do 
kremowych. Hortensja najlepiej rośnie w 
półcieniu, sprawdzi się w słońcu pod wa-
runkiem regularnego podlewania w upalne 
dni. Kwiaty pięknie wyglądają w wazonie i 
nadają się do suszenia.

Tawuła ‘Golden Princess’
Piękny jasnozielony akcent każdej ogro-

dowej rabaty. Rośnie do wysokości 60 
cm zachowując kulisty pokrój. Nie wy-
maga ochrony chemicznej przed szkod-
nikami i chorobami. Wysoka odporność 
na mróz i niedostatek wody. Można ja 
sadzić zarówno pojedynczo jak i w du-
żych grupach. Odporna na posikiwanie 
przez psy. Sprawdzi się w ogrodach tra-
dycyjnych i minimalistycznych, a także  
w pojemnikach.

Lilak ‘Palibin’
Wyróżnia go przepiękny zapach i dwu-

krotne kwitnienie w ciągu roku. Posiada 
kulisty pokrój i wzrost do wysokości 100 
cm. Łatwy w uprawie, toleruje niedostatek 
wody, cechuje się odpornością na szkodni-
ki i choroby. Kwiatostany są małe, koloru 
jasnofioletowego obficie występujące na 
krzewie. Przekwitłe kwiatostany opadają 
nie szpecąc krzewu. Dobrze posadzić go 
przy tarasie lub pod oknem sypialni aby 
delektować się jego zapachem.

Miskant ‘Gracillimus’
Trawa ta wytwarza długie liście na ok. 

170cm, przewieszające się w 3/4 wysokości 
źdźbła. Są one żywo zielone i tworzą regu-
larną kulistą kępę. Wąskie liście poruszające 
się przy każdym powiewie wiatru nadają 
roślinie lekki wygląd. Miskant rusza z we-
getacją dopiero w maju, ale szybki wzrost 
sprawia, że już w czerwcu roślina dobrze 
wygląda na rabacie. Miskanty znakomicie 
prezentują się posadzone na żwirowych 
rabatach. Również w zimie uatrakcyjniają 
ogród widokiem oszronionych liści.

Dereń ‘Ellegantissima’
Atrakcyjny krzew o każdej porze roku. 

Zielone liście z białym brzegiem doskonale 
rozjaśniają ciemniejsze zakątki ogrodu, 
natomiast zimą dekorują rabatę czerwone 
pędy krzewu. Dereń ma dość silny wzrost 
2-3 m. Jest mało wymagający. Można two-
rzyć z niego wysokie żywopłoty, wymaga 
wówczas dwukrotnego cięcia w sezonie 
wegetacyjnym.

Katarzyna Tańska

Najlepsze rośliny do Twojego ogrodu
Wybierając rośliny do ogrodu warto zwrócić uwagę nie tylko na te, które dobrze prezentują się 
w chwili zakupu lecz szukać gatunków o ukrytych walorach. 
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