
„Znasz li swój WIR”- ciekawe projekty i miejsca na obszarze LGD 
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Gminą Warnice 
zorganizowali w dniu 11.08.2022 r. wyjazd studyjny pn. „Znasz li swój 
WIR”- ciekawe projekty i miejsca na obszarze LGD. 
Celem działania animacyjnego było zwiększenie wiedzy na temat 
projektów, które wpłynęły na rozwój kulturalny, turystyczny powiatu 
stargardzkiego wykorzystujących naturalny potencjał , zasoby kulturowe, 
historyczne, lokalizacyjne, w tym operacji publicznych. Uczestnikami 
szkolenia były KGW z gmin :Bielice, Kozielice, Warnice. 
Szkolenie dot. historii poszczególnych obiektów zabytkowych 
przeprowadzi Pan Mirosław Opęchowski pracownik Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, informacje na temat 
projektów przedstawiła Małgorzata Krysiak- kierownik biura LGD. Zadanie 
było realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW lata 2014-2020. 
 
W Stargardzie uczestnicy poznali historię  kolegiaty- kościoła NMP 
Królowej Świata z XIII wieku, przebudowanej w XIV i XV wieku. Jest to 
jeden z  najcenniejszy zabytków w województwie zachodniopomorskim 
wpisany na listę Pomników Historii. Obiekt  otrzymał dofinansowane z 
Ministerstwa Kultury i dzięki temu trwają prace renowacyjne, które 
przywrócą blask  zabytkowej gotyckiej budowli. Kolejny interesujący 
stargardzki zabytek to XVI wieczna Basteja.  Dofinansowanie ze środków 
unijnych pozwoliło na powstanie innowacyjnej instytucji kulturalnej, która 
prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną jest także atrakcją turystyczną 
miasta. 
 
Uczestnicy wyjazdu poznali historię innych cennych obiektów sakralnych w 
: Grzędzicach( najstarsze polichromie w powiecie stargardzkim), w 
Kunowie barokowy wystrój wraz ze średniowiecznym tabernakulum, w 
Kobylance jedyne w Polsce sanktuarium Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Do atrakcji w Kobylance należy "Wieniec Zgody" ,którą tworzą lipy. 
Najstarsza lipa zasadzona w 1460 roku przez burmistrzów Stargardu i 
Szczecina, jako symbol zakończenia walk tych miast o prymat nad handlem 
zachodniopomorskim. Na pamiątkę tego wydarzenia co 100 lat sadzi się 
lipę. W pobliżu znajduje się stary poniemiecki cmentarz ewangelicki, z ok. 
100 mogiłami głównie z przełomu XIX i XX wieku. Na terenie cmentarza jest 
lapidarium ze stelami, ogrodzeniami i krzyżami grobów niemieckich z 
okolicznych miejscowości. Omówiono także projekty, które otrzymały 
dofinansowanie w ramach Ledera tj. siłownia zewnętrzna w Lipniku i 



Zieleniewie, inwestycje na polu namiotowym nad j. Miedwie. Zakończeniem 
wyjazdu był wspólny  grill na przystani WODNIAK w Zieleniewie, gdzie 
właściciel przedstawił informację o tym obiekcie, który także   otrzymał 
dofinansowanie w ramach PO Rybactwo i Morze. Pogoda i humory dopisały, 
a uczestnicy chętnie będą  poznawać nowe zakątki i projekty realizowane 
na obszarze LGD. 
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