Wyniki konkursu pn. „ Najciekawsza operacja grantowa”
W dniu 29 grudnia komisja konkursowa oceniła operacje 23 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowania na
realizację operacji grantowych w konkursie 1/2019/G. Za najciekawszy projekt komisja uznała „Warsztaty dla
Dużych i Małych z kolejką w tle”, realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych
”SEMAFOR” w Ińsku, który uzyskał 29,00 pkt. Tematyka nawiązuje do obchodów 125 rocznicy powstania Kolejki
Wąskotorowej kursującej między innymi na trasie Stargard-Ińsko. Kolejka odegrała dużą rolę w rozwoju
gospodarczym Pomorza w XIX i do połowy lat 70 XX wieku. Niestety po dawnej kolejce pozostał tylko budynek
dworca i Izba Pamięci. Inicjatywa Stowarzyszenia to przypomnienie o dawnym dziedzictwie historycznym poprzez
warsztaty dla dorosłych i dzieci, a także czego nie było na obszarze LGD pokazania makiet kolejek. Warsztaty dla
„dużych” zlokalizowane były przed budynkiem Izby, wykonane ławeczki w postaci wagoników to kolejna atrakcja
turystyczna dla mieszkańców i przybywających gości. Ze względu na turystyczny charakter miasteczka, powstanie
Izby Pamięci projekt ma zasięg poza lokalny. Gmina Ińsko położona jest w obszarze NATURA 2000 i w Ińskim
Parku Krajobrazowym należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego,
dlatego aspekt ochrony przyrody jest tu szczególnie ważny. Niestety świadomość jest niska, świadczą o tym nie
tylko dzikie wysypiska śmieci, ale nieumiejętność segregacji odpadów, które mogą podlegać recyklingowi.
Warsztaty dla małych to pokazanie jak można wykorzystać materiał papierniczy, kartony do wspólnej zabawy
dzieci i dorosłych, nie koniecznie trzeba je wyrzucać na śmietnik, a także przypomnienie o prawidłowej segregacji
śmieci.
Kolejny projekt pn. „Jaki to krzew? jakie drzewo?, czy róża ma kolce ”….. odpowiedzi poszukaj w Parku nad
rzeczką, realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan ”Złoty Szpon” uzyskał 28,00 pkt. W niewielu
pomorskich miasteczkach funkcjonują jeszcze tak dobrze zachowane parki miejskie jak w Dobrzanach.
Przedwojenni mieszkańcy bardzo dbali o swoje parki, które były miejscem spacerów, rekreacji i odbywających się
lokalnych imprez kulturalnych. Park nad Rzeczką w Dobrzanach odzyskuje swoją świetność dzięki zaangażowaniu
wolontariuszy. Miejsce jest ogólnie dostępne dla mieszkańców Dobrzan, szczególnie ulubione jest przez młodzież.
Operacja obejmowała trzy zakresy tematyczne wszystkie związane z pielęgnacją, nasadzeniami i ochroną roślin
oraz drzew w parku. Oprócz części edukacyjnej odbyły się warsztaty rzeźbiarskie, wykorzystano wiatrołomy i
dzięki temu stare, zwalone drzewa otrzymały drugie życie w postaci różnych form rzeźbiarskich. Operacja miała
także charakter integracji międzypokoleniowej promującej lokalne dziedzictwo.
Trzecie miejsce z ilością 26,00 pkt uzyskał projekt pn. Dawnych mistrzów techniki artystyczne - zajęcia z
elementami wykorzystania recyklatów dla osób z grup de faworyzowanych, wnioskodawcą był Klub Pracy
Twórczej. Beneficjentem projektu były dzieci ze SP w Dobrzanach. W programie szkolnym nie ma zbyt wielu zajęć
artystycznych, a pokazanie dawnych technik malarskich wraz z omówieniem ich historii jest jeszcze mniej.
Wykorzystano średniowieczną technikę malowania fresków na ścianach za pomocą pigmentu i wosku w wersji
współczesnej wykorzystano kredki woskowe i gorące żelazko, a malowano na papierze kredowym. Dzieci poznały
także technikę malowania farbami olejnymi na podobraziach. Edukacja ekologiczna wśród najmłodszych to dobry
kierunek uświadamiania jak człowiek niszczy środowisko, kolejne zajęcia z użyciem recyklatów np. butelek
plastikowych i wykonanie przedmiotów codziennego użytku uświadomiło najmłodszym, aby nie wyrzucać butelek
do lasu, przy drogach tylko segregować i wykorzystać . Projekt prowadzony w okresie bardzo trudnym dla szkół ze
względu na pandemię, dlatego zasady bezpieczeństwa były tu na pierwszym miejscu.
Wyróżnienie otrzymuje projekt pn. OD JUNIORÓW DO SENIORÓW - wydarzenie integrujące mieszkańców Gminy
Stargard i Marianowo, wnioskodawca Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „SAMBA” (25 pkt). Jak
sam tytuł wskazuje projekt realizowany w sąsiadujących miejscowościach położonych na obszarze dwóch gmin.
Zarówno gmina Stargard jak i Marianowo mają bardzo ciekawą historię z którą związane są zachowane zabytki
np. pocysterski
średniowieczny zespół w Marianowie, zabytkowy park podworski w Barzkowicach,
średniowieczny zamek i kościół w Pęzinie. Wiele zabytkowych obiektów otrzymało dofinansowanie ze środków
unijnych dzięki czemu możemy podziwiać niezwykłe dziedzictwo historyczne naszego obszaru. Stowarzyszenie

zorganizowało rajd rowerowy, gdzie uczestnicy zobaczyli, zapoznali się z historią obiektów, otrzymanym
dofinansowaniem z UE i ciekawie spędzili wspólny czas. W ramach projektu zaplanowano warsztaty
rękodzielnicze, kulinarne, a wszystko po to, aby integrować się, poznać różne techniki rękodzielnicze i poznać
stare przepisy kulinarne.
Wyróżnienie otrzymał także projekt pn. Ciekawostki z Gminy Kozielice, wnioskodawcą było Koło Gospodyń
Wiejskich „MALWY” w Tetyniu (23 pkt). Projekt realizowany był w partnerstwie ze SP w Kozielicach i Gminnym
Ośrodkiem Kultury. Uczestnicy projektu zgłębiali wiedzę na temat historii swoich miejscowości, uczestniczyli w
spotkaniach z przewodnikiem turystycznym, opracowano quest dotyczył dotyczący Tetynia. Odbyło się również
spotkanie dotyczące ochrony środowiska mające na celu wzrost świadomości ekologicznej.
Wyróżnienie otrzymał projekt pn. Szkolenia i warsztaty integrujące mieszkańców w Gminie Chociwel,
wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie (23 pkt). Projekt ten wyróżniał się dużym zaangażowaniem
wolontariuszy w szczególności członków OSP i ich rodzin. W pobliżu remizy strażackiej był staw, który dawniej
zabezpieczał wodę podczas pożaru. W dobie hydrantów jego rola się skończyła, a samo miejsce nie było
wizytówką wsi. Teren wokół stawu został wysprzątany, a w miejscu przeprowadzenia warsztatów pn. Ptasia
stołówka odchwaszczony. W ramach warsztatów, gdzie uczestnicy dowiedzieli się jakie rośliny należy posadzić,
jak pielęgnować, aby były one schroniskiem dla ptaków i pożytecznych owadów, pod okiem instruktora
posadzono rośliny. Powstał uroczy zakątek, który na pewno wpłynął na estetyzację wsi. W ramach projektu dzieci
wraz z rodzicami przygotowali domki dla ptaków, które zostały rozwieszone. Dla pań przygotowano także
warsztaty rękodzielnicze.
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Organizator konkursu ufundował albumy dla I, II i III miejsca oraz trzech wyróżnień a także Puchar Prezesa jako
Nagrodę Publiczności. Ze względu na pandemię nagrody i dyplomy będą dostarczane indywidualnie po
uzgodnieniu terminów z laureatami.

