
                                       
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi    

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej  
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

W dniu 22 czerwca 2019 roku w Marianowie spotkały się kobiety z całego województwa 

zachodniopomorskiego, dla których sprawy zmian na wsi są na porządku dziennym. Od poranka, 

przez 8 godzin 150 kobiet i 20 mężczyzn uczestniczyło w debatach. Organizatorem była Wójt Gminy 

Marianowo Danuta Ankutowicz, współorganizatorem Stowarzyszenie Kongres Kobiet, które 

reprezentowała pełnomocniczka Agnieszka Odachowska. Nie zawiedli również zaproszeni goście - 

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, europoseł Bartosz 

Arłukowicz, posłanka Magdalena Kochan, Starosta Powiatu Stargardzkiego Iwona Wiśniewska oraz 

senator Grzegorz Napieralski. W panelach poruszano problemy związane z odszkodowaniami dla 

rodzin, których rodzice pracowali w PGR, mówiono o zmieniającej się roli kobiety na polskiej wsi, a 

przede wszystkim o tworzeniu zielonych miejsc pracy. Kongres rozpoczął się akcentem artystycznym, 

wystąpiła grupa teatralna „Spektakularni” z pantomimą „Byle być sobą” i było to wspaniałe przesłanie 

dla uczestniczek kongresu. Na imprezie towarzyszącej Kongresowi, festynie „LATO Z SYDONIĄ”, 

który odbywał się w pięknej scenerii jeziora Marianowskiego, tańczyły czarownice z Marianowa, 

grały zespoły folklorystyczne. Zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Marianowie oraz 

zespołu Teatralnego „Na 10tkę z Barzkowic”, tańczyły „Seniority” ze Stargardu, a wszyscy goście 

mogli wspólnie tańczyć zumbę na plaży pod kierunkiem trenerki z Klubu FITAcademy. Ogromnym 

powodzeniem cieszyły się warsztaty z plecenia wianków, które wieczorową porą, w orszaku z 

pochodniami panny puszczały na wodę.  Panowie rozgrywali mecze dzikich drużyn w piłkę siatkową i 

nożną, biegacze wzięli udział w  biegu wokół Jeziora Marianowskiego, a cykliści mogli wziąć udział 

w dwóch rajdach rowerowych marianowskimi szlakami. Panie zrzeszone w Kołach Gospodyń 

Wiejskich wzięły udział w konkursie kulinarnym „Nasze lokalne smaki”. A w konkursie publiczności 

Miss Czarownic zwyciężczyni odjechała (niestety nie odleciała ) na  Babią Górę czerwonym rowerem 

ufundowanym przez firmę BIO-TEK. 

Operacja realizowana w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Tytuł operacji: „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki. Kongres kobiet z obszarów 

wiejskich”. Celem projektu jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

 


