
 

Znasz li swój WIR? -Dobre praktyki w powiecie stargardzkim 

Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju było organizatorem w dniu 21 lipca 2021 roku 

wyjazdu studyjnego pn.” Znasz li swój WIR? -Dobre praktyki w powiecie stargardzkim”. 

Celem wyjazdu było poznanie projektów realizowanych przez różne podmioty, które wpływają na 

rozwój gospodarczy, społeczny mieszkańców, a także  zwiększają atrakcyjność turystyczną powiatu. 

Uczestnikami wyjazdu byli mieszkańcy obszaru LGD.  

W Chociwlu poznano dwa projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych  w ramach 

PROW 2014-2020 była to adaptacja pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sortowej na świetlicę miejską i  

Chociwelską  Izbę Pamięci. 

W Stargardzie poznano willę rodziny Karowów, którzy przed wojną byli właścicielami dwóch młynów, 

obiekt otrzymał dofinansowanie z PO WZ na lata 2007-2013 na renowację, obecnie pełni funkcję 

Młodzieżowego Domu Kultury, w sąsiedztwie willi usytuowana jest średniowieczna Brama Portowa 

jedyny tego typu obiekt w Polsce i tylko dwie w Europie. O historii tych obiektów opowiedział nam 

Pan Mirosław Opęchowski podobnie jak o pozostałych obiektach zabytkowych. 

Do najcenniejszych obiektów zabytkowych na obszarze LGD należą kościoły, które dzięki środkom 

mieszkańców i lokalnych władz są poddawane renowacji. Mogliśmy zobaczyć kościoły w Poczerninie, 

Łęczycy, Małkocinie i Sownie, tego ostatniego  wyposażenie należy do najcenniejszych w 

województwie zachodniopomorskim. Ciekawym obiektem był także pałac i park dworski w 

Małkocinie użytkowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Szczeciński. 

W Łęczycy uczestnicy  wyjazdu studyjnego spotkali się z Panią Wójt Starej Dąbrowy Sylwią Kalmus, 

która opowiedziała o inwestycjach realizowanych na terenie gminy, a w szczególności tych, które 

otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych w Łęczycy. W tej niewielkiej miejscowości z dotacji i 

środków własnych wybudowano kanalizację, siłownię zewnętrzną oraz zagospodarowano miejsce 

rekreacyjne nad jeziorem. Tereny zielone są prowadzone przez Spółdzielnie Socjalną „Pod Dębami”, 

która dba o ład w gminie. W każdej miejscowości tereny zielone są sukcesywnie koszone, także 

mieszkańcy mogą korzystać z usług  Spółdzielni. Modernizacja dróg, dokończenie kanalizacji to 

zadania priorytetowe w gminie, w budżecie gminy co roku zabezpieczane są środki na renowację 

zabytków o tym wszystkim dowiedzieliśmy się od Pani Wójt, której dziękujemy za osobiste 

zaangażowanie w nasz wyjazd studyjny. 

Na zakończenie w świetlicy wiejskiej w Małkocinie  Spółdzielnia Socjalna „Pęzinka „ przygotowała 

poczęstunek dla wszystkich uczestników, rozstrzygnięto konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę 

podczas wyjazdu studyjnego.  

Wszystkim uczestnikom i współorganizatorom bardzo serdecznie dziękujemy. 

 



 


