
 

 

 

 

 

 

 
 

Szanowni Państwo! 

 

 John Carmack powiedział: „Silny zespół może sprawić, że każda wizja stanie się rzeczywistością”.  

 Tak funkcjonuje większość sołectw, rad sołeckich, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych, klubów 

i zespołów. Jednak od trzech lat  w naszej gminie pojawiła się nowa, prężnie, aktywnie i bezinteresownie 

działająca  organizacja. Założona w październiku 2019 roku przez kilka Kobiet z Rzystnowa. Jest to 

pierwsze w Gminie Przybiernów Koło Gospodyń Wiejskich, będące dobrowolną, samodzielną i niezależną 

społecznie-zawodowo organizacją Kobiecą. Ówcześnie KGW broniły praw, reprezentowały interes 

 i działały  na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej Kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Obecnie 

definiuje się je jako dobrowolną, niezależną od administracji, samorządną organizacją mieszkańców wsi, 

wspierającą rozwój przedsiębiorczości i aktywności na wsi, działającą na rzecz tego środowiska.  

 Swoje aktywne działania Kobiety z Rzystnowa rozpoczęły od zorganizowania balu charytatywnego 

ze zbiórką środków na remont wieży kościoła w Rzystnowie. Dwukrotnie pozyskały środki z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przeznaczyły na doposażenie świetlicy wiejskiej. Udzielają 

się również społecznie w dekorowaniu wsi na dożynki gminne, w konkursach na najpiękniejszą dekorację 

oraz wieniec dożynkowy wielokrotnie zajmując miejsca na podium. Promują Sołectwo Rzystnowo i Gminę 

Przybiernów, wystawiając stoiska z własnymi wyrobami na gminnych imprezach oraz na Jarmarku 

Bożonarodzeniowym w Gminie Stepnica. Koło Kobiet dba o wizerunek kościoła, świetlicy, boiska oraz 

całej miejscowości sprzątając i dekorując wieś. Integruje mieszkańców organizując Dzień Kobiet,  

Andrzejki,  Sylwestra  i inne imprezy, czym ożywia życie na wsi i pełni ważną role społeczną 

w środowisku. 

 Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu wsi, jakie miało miejsce w 2021r.  było  odsłonięcie kamienia 

upamiętniającego pionierów gminy, pierwszych założycieli i mieszkańców naszych wsi.  Aktywistki 

z KGW w Rzystnowie przygotowały tą uroczystość od strony kulinarnej i estetycznej.  

 Prężnie uczestniczą w krzewieniu kultury ludowej, podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów oraz 

kultywowaniu dziedzictwa kulturowego, przeprowadzając warsztaty rękodzieła, wypieków czy robienia 

stroików okolicznościowych.   

 Panie, których obecnie w Kole jest 16, swoje ludowe ubiory wzbogaciły o folkowe fartuszki, 

otrzymane z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej a do grona Kobiet dołączyło czworo mężczyzn.  
Wydarzenia, których współorganizatorem było KGW – często opisywała lokalna prasa jak Gazeta 

Goleniowska czy Dziennik Goleniowski. 

 Dlatego - za promowanie Ziemi Przybiernowskiej na szczeblu powiatowym i wojewódzkim 

w kategorii działalność społeczna, honorowe wyróżnienie za rok 2021 otrzymuje Koło Gospodyń 

Wiejskich w Rzystnowie!  

 Zapraszamy Zarząd Koła: Zofię Świercz, Elżbietę Michorzewską, Ksenię Tołstyko po odebranie 

wyróżnienia. 

 

 


