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„Wolińskie Światowidy 2016” – rozdane
Tegoroczna uroczystość ogłoszenia laureatów i wrę-

czenia „Wolińskich Światowidów 2016” odbyła się 10 
marca 2017 r. w „Dworku Wolińskim” w Wolinie. 

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się przywitaniem, 
przez gospodarza Gminy – burmistrza Wolina Eugeniusza 
Jasiewicza licznego i dostojnego grona gości, wśród 
których byli m.in.: pan Jarosław Rzepa – wicemarsza-
łek Województwa Zachodniopomorskiego, pan Józef 
Malec – starosta Kamieński, burmistrzowie zaprzyjaźnio-
nej gminy Usedom – Jochen Storrer oraz Gerd Wentlandt, 
radni Powiatu i Gminy Wolin z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Mieczysławem Rybakowskim na czele, sołtysi 
Gminy Wolin, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych Gminy Wolin, prezesi stowarzyszeń oraz 
ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele prasy 
oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęto prezentacją obrazującą naj-
ważniejsze inwestycje zrealizowane przez Gminę Wolin 
w roku ubiegłym oraz wybrane wydarzenia. Następnie 
dokonano prezentacji laureatów w poszczególnych kate-
goriach „Wolińskiego Światowida 2016”. 

W kategorii :
„Gospodarka i przedsiębiorczość” - laure-

atem została Kancelaria Notarialna pani Karoliny 
Marcinkowskiej. Działalność w Wolinie rozpoczęła w 
styczniu 2014 r. Jako jedyna świadczy usługi tego rodzaju 
na terenie gminy Wolin. Poprzez zaangażowanie w tłuma-
czenie aktów notarialnych, wpisów do ksiąg wieczystych, 
doradzanie w sprawach stanów prawnych nieruchomości 
i pomoc w wypełnianiu wniosków związanych z obro-
tem nieruchomości zyskała uznanie wielu mieszkańców. 
Klienci cenią szczególnie sposób prezentowania zawie-
ranych umów, które są wyświetlane na dużym ekranie, 
a podczas ich odczytywania Pani Notariusz powoli, wy-
raźnie i w przystępny sposób tłumaczy każdy punkt aktu 
notarialnego. 

„Turystyka i wypoczynek” - laureatem zosta-
ły Rodzinne Ogrody Działkowe „Relaks” w Wolinie.  
Związek działa w Wolinie od 1978 r. integrując ok. 650 osób 

z różnych grup społecznych i zawodowych. Głównym ce-
lem działalności jest rekreacja i wypoczynek. Działają na 
terenie miasta Wolin gospodarując 6,5 ha terenu. Na tym 
obszarze zorganizowano 188 działek, pielęgnowanych 
przez miłośników ogrodnictwa. 

„Kultura i sztuka” - laureatem została pani Irina 
Lebedinskaya. Od 11 lat współpracuje z Ośrodkiem 
Kultury Gminy  Wolin organizując niecodzienne spektakle 
kulturalne z udziałem artystów reprezentujących kultu-
rę wschodnią. Jest koordynatorem projektu „Karawana 
kultury”. Zespoły kultury wschodniej wzbogacją m.in. ta-
kie imprezy jak Dni Wolina, Dożynki, Festiwal Słowian i 
Wikingów, Western Piknik oraz wiele innych. Dla przykładu 
w „Jesiennym plenerze Wolińskim” brało udział kilkunastu 
artystów z 12 państw. Jednym z ostatnich wydarzeń był 
Dzień Integracji międzynarodowej w PSP Wolin z uczest-
nikami z Indonezji i Azerbejdżanu. Dzięki jej działalności 
wolińskie wydarzenia promowane są  w zagraniczenej  
prasie i folderach promocyjnych. 

„Społeczna i charytatywna działalność” – laure-
atem została pani Danuta Zwierzyńska. „Człowiek jest 
tyle wart, ile może dać z siebie innym” -  to motto laureata 
tej kategorii. Pani Danuta jest nauczycielem wychowania 
fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Wolinie. Od sa-
mego początku działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Wolinie czynnie uczestniczy i ją wspiera. Jak 
ocenia wielu mieszkańców naszej gminy jest niezastąpio-
na w roli prowadzącej aukcję licytacji podczas WOSP. 

„Sołtys Roku 2016” - laureatem została pani Natalia 
Stankiewicz-Tuwalska, Sołtys Sołectwa Korzęcin z 
dwuletnim stażem. Pani Natalia czynnie uczestniczy we 
wszystkich gminnych wydarzeniach kulturalnych, akty-
wizuje i integruje lokalne środowisko, wykazuje się dużą 
inicjatywą i zaangażowaniem w życie sołeckie i gminne. 
Swoim działaniem spowodowała, że świetlica wiejska jest 
miejscem spotkań, integracji i  działalności kulturalnej.

Statuetkę „Wolińskiego Światowida 2016” w kate-
gorii „Przyjaciel Gminy” otrzymała Pani Kerstin Witt, 
dyrektor szkoły podstawowej w Usedom. Pani Kerstin 
współpracuje z Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie 
od 10 lat, dba o przekazywanie ideii wychowania młodych 
europejczyków z Gmin Wolin i Usedom w duchu toleran-
cji i szacunku. Jest stałym naszym partnerem w projektach 
polsko-niemieckich. 

Statuetkę „Wolińskiego Światowida 2016” 
w kategorii „Wyróżnienia specjalne” otrzymał 
Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego. Wicemarszałek jest osobą 
bardzo zaangażowaną w życie Gminy Wolin, udowad-
nia to poprzez obecność na wielu imprezach gminnych 
poczynając od najważniejszych takich jak Dni Wolina, 
Festiwal Słowian i Wikingów, Piknik Country kończąc na 
sołeckich imprezach okolicznościowych. Dzięki wsparciu 
Wicemarszałka gmina mogła ukończyć wiele inwestycji 
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infrastrukturalnych czy tez zakupić nowe wozy strażackie 
korzystając ze wsparcie finansowego środków europej-

skich. Wicemarszek wspiera rozwój sołectw naszej gminy 
m. in. grantami sołeckim, trzykrotnie był współorganizato-
rem „Wolińskich Warsztatów Kulinarnych” organizowanych 
w okresie jesienno-zimowym.

W trakcie uroczystości burmistrzowie Usedom – Jochan 
Storrer oraz Gerd Wentlandt, podziękowali burmistrzowi 
Wolina Eugeniuszowi Jasiewiczowi za zaangażowanie w 
rozwój przyjaźni polsko-niemieckiej przekazując wspólnie 
sporządzony przez dzieci Troszyna i Usedom kalendarz.

Uroczystość zakończono koncertem okolicznościo-
wym w wykonaniu pani Lucyny Boguszewskiej (sopran), 
pana Pawła Wolskiego (tenor), Krzysztofa Figiela (forte-
pian). Koncert poprowadził pan Andrzej Zborowski. 

Jarosław Niewinczany

Realizacja budżetu obywatelskiego
W grudniu ubiegłego roku odbyła się uroczystość od-

dania do użytku schodów w ciągu komunikacyjnym ul. 
Ciasna – parking w Wolinie (przy kościele św. Stanisława). 
Było to ostatnie zadanie zrealizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego na rok 2016.

W spotkaniu udział wzięli burmistrz Wolina Eugeniusz 
Jasiewicz wraz z jego zastępcą Ryszardem Mrozem, radni 
Rady Miejskiej, wykonawca oraz mieszkańcy.

Przebudowę schodów wykonała firma ZIBEX – ZAKŁAD 
REMONTOWO-BUDOWLANY ZABOROWSKI ZBIGNIEW, z 
siedzibą w Glewicach. Koszt zadania wyniósł 114.000 zł.

Ilona Szkudlarek  

Odszedł od nas Honorowy obywatel Gminy Wolin Ks. Jan Uberman

W dniu 26 stycznia 2017 r. w wieku 80 lat zmarł ks. Jan 
Uberman były proboszcz parafii Św. Mikołaja w Wolinie 
w latach 1986-2013, honorowy obywatel Gminy Wolin. 
Ostatnie pożegnanie Ks. Jana Ubermana odbyło się 30 
stycznia 2017 r. w Kościele Św. Mikołaja w Wolinie. 

W dniu ostatniego pożegnania wierni, wdzięczni za 
dobro, które było udziałem ks. Jana, jak chociażby za odbu-

dowę pięknej kolegiaty, której był inicjatorem, odwiedzali 
woliński kościół, by pożegnać się z Księdzem Prałatem. O 
godz. 11 rozpoczęła się tzw. Jutrznia za zmarłych, którą po-
prowadzili klerycy szczecińskiego seminarium. O godz. 12 
wszyscy zgromadzeni w kościele uczestniczyli w uroczy-
stej Mszy świętej, której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup 
Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński. 
Wraz z nim blisko 70 kapłanów, którym bliski był Ks. Jan, 
modliło się o życie wieczne dla Ks. Prałata. Na zakończenie 
Eucharystii, nim wierni odprowadzili ciało Ks. Jana na miej-
sce spoczynku, swoimi refleksjami nt. zmarłego podzielili 
się: Ks. Joachim Feński (przyjął święcenia kapłańskie wraz 
z ks. Janem Ubermanem), Ks. Zbigniew Szymański (pro-
boszcz parafii Międzywodzie) oraz Eugeniusz Jasiewicz 
– burmistrz Wolina.

Jan Uberman święcenia kapłańskie przyjął w 1961 roku, 
był wikariuszem m.in. w Lipianach, Słupsku, Świebodzinie 
i Szczecinie. Jako Ksiądz Dziekan Kanonik, Proboszcz 
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wolinie, dekretem Księdza 
Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego z dnia 14 czerwca 
1986 r. został mianowany na Proboszcza Parafii Rzymsko-
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Katolickiej w Wolinie. Od pierwszych dni swego pobytu 
na Ziemi Wolińskiej dążył do jednoczenia mieszkańców 
w duchu religii katolickiej. Dzięki jego staraniom po-
wstały oraz zostały odremontowane obiekty sakralne 
takie jak: Zespół Katechetyczny im. Św. Józefa w Wolinie, 
Kościół Św. Mikołaja w Wolinie, Kościół pw. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Dargobądzu, Kaplice w Skoszewie, 
Zagórzu, Wiejkowie. 

Ciało świętej pamięci Księdza Jana Ubermana spoczy-
wa na Cmentarzu Komunalnym w Wolinie, jego dusza już 
na zawsze pozostanie w naszych sercach.

„Nie Było Miejsca Dla Ciebie…”
Koncert „Nie Było Miejsca Dla Ciebie…” w wykonaniu 

Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego pod dyr. dra Tadeusza 
Buczkowskiego odbył się dnia 28.01.2017 w Kolegiacie św. 
Mikołaja w Wolinie. Chór  wykonał najpiękniejsze polskie 
kolędy i pastorałki. Koncert dedykowany został pamięci 
zmarłego księdza prałata Jana Ubermana. 

 Ideą koncertu było przekazanie wszystkim „motywów 
życia i nadziei”, bo jak mówił Jan Paweł II od ludzi, którzy 
potrafią je przekazać innym zależy przyszły los ludzko-
ści. Był to, jak mówili prowadzący koncert ku pamięci, a 
zarazem i przede wszystkim ku nadziei. Organizatorami 
koncertu byli: Gmina Wolin, Ośrodek Kultury Gminy Wolin, 
Parafia Wolin.

Joanna Kulikow
Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Wolin

Pamięci Honorowej Obywatelce Gminy Wolin, 
Poetce - Pani Krystyny Gierszewskiej-Dubik

W dniu  14 grudnia 2016 r. w wieku 90 lat zmarła Pani 
Krystyna Gierszewska-Dubik, Honorowa Obywatelka 
Gminy Wolin. Ostatnie pożegnanie wolińskiej poetki od-
było się na Cmentarzu Komunalnym w Wolinie.

Pani Krystyna Gierszewska-Dubik urodziła się 15 
maja 1926 r. w Szczuczynie Nowogródzkim. Liceum 
Pedagogiczne ukończyła we Włocławku. Pracowała jako 
wychowawczyni Domu Dziecka w Jaworznie Śląskim. 
Przewędrowała szmat drogi zanim w roku 1950 osiedliła się 
w Międzyzdrojach, gdzie pracowała jako kasjerka Dyrekcji 
Funduszu Wczasów Pracowniczych, następnie była kie-
rowniczką Domów Wczasowych. W Międzyzdrojach 

mieszkała do roku 1959. W tym samym roku debiutowała 
w konkursie ogłoszonym przez Radiostację Lilie na temat: 
„Jak wyobrażam sobie pobyt w Paryżu”. W Świnoujściu za-
mieszkała od roku 1959 do 1992, gdzie należała do Klubu 
Literackiego „Na Wyspie”, biorąc udział w wielu biesia-
dach, konkursach literackich i zbierając od czasu do czasu 
nie tylko wyróżnienia, ale i nagrody. W roku 1986 otrzy-
mała IV nagrodę od prezydenta Suwałk za pracę: „Ocalić 
od zapomnienia”, oraz II nagrodę czasopisma „Gospodyni” 
za „Nasz dom”, której fragment opublikowano. Była rów-
nież kilkakrotną laureatką konkursów ogłaszanych przez 
Klub Literacki „Na Wyspie”. Od roku 1992 zamieszkała w 
Wolinie. Nie zerwała jednak kontaktu z Klubem Literackim 
w Świnoujściu. W roku 1995 otrzymała II nagrodę za pracę 
„Dzieje rodzin Szczecińskich”. W 1996 otrzymała nagro-
dę specjalną w dziale pamiątkarskim za wspomnienia pt. 
„Dzieciństwo, Młodość”. W 1996 otrzymała II miejsce w 
Prezentacjach Artystycznych Robotników w Szczecinie w 
turnieju jednego wiersza. W roku 1999 dostała wyróżnie-
nie za pracę ogłoszoną przez Krajowe Bractwo Literackie 
z siedzibą w Koszalinie pt. „Kukułcze Gniazda” z propo-
zycją wydania tej pracy pod w/w patronatem. Ponownie 
zadebiutowała tomikiem wierszy „Zapomniane wiersze”, 
wydanych przez Wydawnictwo Księży Pijarów w Krakowie 
w roku 1993. Po czterech latach wydała kolejny tomik 
„Powrót do Nostalgii” - 1997 r. Trzeci tomik ukazał się w 
lutym roku 2000. Wiersze poetki drukowane były rów-
nież w gazecie Wolińskiej, Kamieńskiej, w „Wyspiarzu”, w 
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słupskich „Antologiach Wierszy”, w kwartalniku literackim 
„Horyzonty”.

W roku 2011 przy wsparciu Burmistrza Wolina 
Eugeniusza Jasiewicza oraz Rady Miejskiej w Wolinie z 
przewodniczącym Janem Frankowskim na czele oraz 
wielu życzliwych osób został wydany kolejny tomik po-
ezji „Zatrzymać Czas”. Uroczysta inauguracja tego tomiku 
połączona z jubileuszem poetki odbyła się w Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie. 

Doceniając miarę Jej zasług Rada Miejska w Wolinie 
nadała Jej tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wolin 
uchwałą nr XI/117/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. Poetka zo-
stała również odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Pani Krystyna na ile miała wyjątkowo trudne, burzli-
we życie, na tyle starość okazała się spokojna i pogodna. 
Podkreślała, że polubiła w końcu swoją samotność, spo-
kój i ciszę. Jak mówiła: „Trwam, dopóki się nie wypalę, nie 
wypiszę”. 

Komunikat Burmistrza Wolina w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody. 
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy 

w sprawie wycinki drzew i krzewów.
Burmistrz Wolina  informuje, że od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia 

wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie nie może być związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej i nie dotyczy nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych  na 
obszarach wpisanych do rejestru zabytków. Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona w grudniu nowelizacja ustawy 
o ochronie przyrody i ustawy o lasach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249).

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie. Teraz takie zezwolenie nie jest wymagane.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
1) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na 

cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
 a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzyste 

 go, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
4) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
 Zmieniła się także wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz sposób ich naliczania. Stawka opłaty dla 

drzew wynosi 500 zł, a dla krzewów  200 zł. Kwota opłaty za usunięcie drzewa jest ustalana poprzez mnożenie staw-
ki opłaty i obwodu pnia mierzonego w cm. Obwód do określenia opłaty będzie mierzony na wysokości 130cm nad 
poziomem gruntu. W przypadku krzewów jest to mnożenie stawki opłaty i powierzchni krzewów w metrach kwa-
dratowych. Rada Gminy, może w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego zmienić stawki opłaty oraz 
zwiększyć katalog przypadków zwolnionych z konieczności posiadania zezwolenia na usuniecie drzew.

 Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach 
wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. ochroną 
konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami, jest Zachodniopomorski  Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w 
Szczecinie.

 W oparciu o zmienione przepisy nie jest możliwe usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznanych za pomni-
ki przyrody.

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła również  zakazu niszczenia gatunków chronionych, co 
oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub krzewów, 
w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych oraz  gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez 
zgody właściwego organu – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Szczecinie z siedzibą : ul. 
Teofila Figlika 20, 71-637 Szczecin.  

Jeśli w  zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca będące miej-
scem bytowania ptaków,  zasadniczo powinna ona  być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Co ważne 
okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października.

Zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody rozszerzająca katalog przypadków kiedy nie jest wymagana zgoda 
na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia jednak zarówno organów administracji publicznej jak i  osób prawnych,  
innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych  z obowiązku dbałości o przyrodę będącą dziedzictwem i bo-
gactwem narodowym (art. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody).
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 – 2023

Gmina Wolin rozpoczęła prace nad dokumentem, 
który będzie podstawowym narzędziem (instrumen-
tem) przeciwdziałania stanom kryzysowym na obszarach 
zdegradowanych. Takim niezbędnym dokumentem stra-
tegicznym będzie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 
Wolin na lata 2017 – 2023. 

Program rewitalizacji przygotowany zostanie na pod-
stawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z 2 
sierpnia 2016 r. W programie wskazane zostaną projekty 
rewitalizacyjne. Projekty rewitalizacyjne ujęte w progra-
mie będą mogły zostać dofinansowane z puli środków 
RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 9.3 Wspieranie 
rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecz-
nej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 
oraz pozostałych działań RPO, w szczególności realizowa-
nych w ramach priorytetów inwestycyjnych bezpośrednio 
związanych z rewitalizacją, 

Burmistrz Wolina zarządzeniem nr 126 z dnia 29 listo-
pada 2016 r. powołał Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji. 
Zakończenie pracy nad programem rewitalizacji planuje 
się na kwiecień 2017 r.

Pracę nad programem rewitalizacji będą realizowane w 
ramach otrzymanej dotacji ze środków unijnych Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa.  

W ramach pracy nad programem rewitalizacji planuje 
się szereg działań podzielone na etapy tj. 1) definiowanie 
potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza obej-
mująca uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne, 
techniczne, środowiskowe, gospodarcze); 2) określanie 
celów rewitalizacji i ustalania ich hierarchii; 3) poszukiwa-
nie rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii; 4) 
formułowanie wskaźników realizacji programu rewitaliza-
cji; 5) identyfikacja grup docelowych planu i formułowania 
projektów rewitalizacyjnych.

 Gmina planuje prowadzić działania z pomocą eksper-
tów zewnętrznych w formule partycypacyjno-eksperckiej. 
W ramach koniecznych działań prowadzone będą prace 
analityczne, analiza statystyczna obejmująca wskaźniki 
dla poszczególnych obszarów problemowych, wizualiza-
cja danych na podkładzie i opracowanie map, wywiady z 
mieszkańcami, spacery studyjne, konsultacje społeczne, 
badanie internetowe, warsztaty rewitalizacyjne oraz licz-
ne działania informacyjno-promocyjne.

W dniu 8 lutego 2017 r. w „Dworku Wolińskim” odby-
ło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji. Zespół 
powołany został Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 
126 z dnia 29 listopada 2016 r.  Spotkanie poprowadziła 
Kierownik Zespołu Pani Anna Osieleniec z Urzędu Miasta 
w Wolinie. Zapoznała zebranych z założeniami i planami 
procesu rewitalizacji. Omówione zostały sprawy organi-
zacyjne, w tym sposób komunikowania się, częstotliwość 

spotkań. Prowadząca zaapelowała o aktywny udział w 
pracach zespołu i zaangażowanie, które w przyszłości za-
owocuje szeroką partycypacją społeczną.

Kolejne spotkanie odbyło się dnia 8 marca 2017 r. gdzie 
przedmiotem była analiza diagnozy Wolina oraz wstępna 
identyfikacja projektów rewitalizacyjnych.

Szkolenie przeprowadzone przez Pana Michał 
Marciniaka z firmy STREFAPLUS dotyczyło wyznacze-
nia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 
zgodnie z Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyj-
nych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
Podczas szkolenia omówiono szczegółowo przykłady ne-
gatywnych zjawisk społecznych i współwystępujących 
zjawisk w sferach: gospodarczej, środowiskowej, funkcjo-
nalno-przestrzennej i technicznej, mogących stanowić 
podstawę wyznaczania obszaru zdegradowanego i ob-
szaru rewitalizacji. Gmina podzielona została na jednostki 
urbanistyczne. Obszar wiejski gminy Wolin podzielony zo-
stał na 30 sołectwa, natomiast obszar miejski gminy Wolin 
podzielony został na 5 stref obejmujących ulice w mie-
ście: I. Strefa przemysłowo – usługowa, II. Strefa Starego 

Prace Zespołu ds. rewitalizacji
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Miasta + Wyspa Ostrów, III. Strefa mieszkaniowa, IV. Strefa 
rekreacyjno – mieszkaniowa, V. Strefa oświatowo – miesz-
kaniowa. 

Na podstawie analizy danych statystycznych wskaza-
no na występowanie natężenia problemów społecznych 
przeze wszystkim na obszarach:

- strefa Starego Miasta + Wyspa Ostów,
- strefa Rekreacyjno-Mieszkaniowa,
- strefa Oświatowo-Mieszkaniowa,
- sołectwo Wisełka.
Podczas spotkania dokonano również wstępnej identy-

fikacji projektów rewitalizacyjnych. Co do zasady projekty 
rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. 
Do objęcia wsparciem można jednak dopuszczać tak-
że projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym 
obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z 
programu rewitalizacji.

1. Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w 
Wolinie wraz z zagospodarowaniem terenu.

2. Przebudowa istniejącego Wiejskiego Ośrodka w 
Wisełce.

3. Przywrócenie Parku Miejskiego w Wolinie do funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z zagospodarowaniem 
plaży i amfiteatru.

4. Przebudowa budynku byłej Przychodni Zdrowia z 
przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną. 

5. Adaptacja segmentu części kwartału z przeznacze-
niem pod Klub Seniora.

6. Kompleksowe zagospodarowanie terenu, przy 
Muzeum Regionalnym w Wolinie, celem wydzielenia stre-
fy rekreacyjnej.

Kontakt
Skuteczna rewitalizacja to przede wszystkim zaanga-

żowanie możliwie szerokiego grona interesariuszy tego 
procesu. Liczymy, że z Państwa pomocą osiągniemy wy-
soki stopień uspołecznienia rewitalizacji w gminie Wolin. 

Jakie Masz oczekiwania? Jak możemy zrewitalizować 
gminę Wolin dla Ciebie? Podziel się z nami swoją opinią. 

Napisz do Nas: E – mail   osieleniec@gminawolin.pl 
Zadzwoń   + 48 91 322 08 12.
Przyjdź do Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 

23, 72-510 Wolin, Referat Budownictwa, Infrastruktury i 
Ochrony Środowiska, Pokój nr 103.

Szczegółowych informacji dotyczących programu re-
witalizacji udzielają: Pani Anna Osieleniec Inspektor ds. 
planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w 
Wolinie, Kierownik Zespołu ds. rewitalizacji. 

Wolińscy strażacy mają nowy sprzęt
W grudniu 2016 r. w siedzibie OSP w Wolinie odbyło 

się spotkanie poświęcone analizie wyposażenia jedno-
stek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Prezentacja 
dotyczyła sprzętu pozyskanego w roku 2016 z udziałem 
środków finansowych z poza budżetu gminy.

W spotkaniu udział wzięli miedzy innymi Burmistrz 
Wolina Pan Eugeniusz  Jasiewicz oraz Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej w Wolinie Pani Danuta Szubert. Strażacy 
zaprezentowali pozyskany sprzęt a Komendant Gminny 
Marek Piotrowski omówił jego walory techniczno-opera-
cyjne oraz zasady i procedury zakupu.  Do prowadzenia 
bezpośrednich działań ratowniczo-gaśniczych  wolińscy 
ratownicy otrzymali między innymi: hydrauliczny zestaw 
ratowniczy Weber Rescue o wartości 80 000,00,  nad-

ciśnieniowe aparaty powietrzne z butlami, maskami i 
sygnalizatorami bezruchu  o wartości ponad 16 000,00,  
zestaw wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych 
wartości 37 500,00, przecinarkę do stali i betonu TS 700, 
agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa medycznego 
PSP R-1 z noszami i szynami Kramera, kamerę termowi-
zyjną, detektory gazu, rozpieracz ramieniowy Lukas oraz 
wiele innego sprzętu ratowniczego i wyposażenia indy-
widualnego strażaków. Wartość pozyskanego sprzętu 
oszacowano na kwotę ponad 220 000,00 z czego udział 
środków z budżetu gminy wyniósł 10,80%. 

Burmistrz Wolina bardzo wysoko ocenił zaangażowanie 
strażaków  i wyraził słowa uznania dla działań podejmo-
wanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
i osób przebywających na terenie gminy Wolin. Zaznaczył 
także,  że zakupiony sprzęt znacznie poprawi skuteczność 
działań ratowniczych oraz zwiększy bezpieczeństwo ra-
towników. 

Komendant Gminny dziękując Burmistrzowi i 
Przewodniczącej Rady Miejskiej 

w imieniu strażaków za pomoc i współpracę zaznaczył, 
iż szczegółowa analiza poparta prezentacją multimedial-
ną  przedstawiona  zostanie na przyszłorocznym walnym 
zebraniu sprawozdawczym Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Wolinie.

Ze strażackim pozdrowieniem:
Marek Piotrowski
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Powstaną nowe trasy rowerowe

Pod koniec grudnia 2016 r., gmina Wolin reprezentowa-
na przez Burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza, wraz z 
gminami Stepnica i Szczecin, podpisała porozumienie w 
sprawie realizacji tras rowerowych na wałach przeciwpo-

wodziowych (na terenie gminy Wolin: wał w Skoszewie i 
Skoszewo – Czarnocin). 

Dokument ten jest formalnym rozpoczęciem realizacji 
pierwszego etapu trasy rowerowej po wschodniej stronie 
Zalewu Szczecińskiego. To jedna z czterech głównych tras 
rowerowych przyjętej przez Pomorze Zachodniej kon-
cepcji. Projektowana droga połączy miejsca wokół jeziora 
Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. Pierwsze kilometry po-
wstaną już w 2017 roku. 

W wyniku realizacji projektu, postanie infra-
struktura w szczególności nawierzchnia szlaku 
rowerowego, oznakowanie pionowe szlaku rowerowego, 
urządzenia uniemożliwiające wjazd na wał pojazdów in-
nych niż uprawnione oraz urządzenia zabezpieczające i 
służące oznakowaniu miejsc potencjalnie niebezpiecznych 
dla użytkowników szlaku wynikających z technicznych 
wymogów ochrony przeciwpowodziowej.

RADA MIEJSKA
Na sesjach w dniach 31.10.2016 r., 3.11.2016 r., 

25.11.2016 r., 22.12.2016 r., 20.01.2017 r., 17.02.2017 r., 
24.03.2017 r. radni podjęli następujące uchwały:

319. 31.10.2016 r. XXVII/319/16 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 
września 2016 roku w sprawie powołania Rady Muzeum 
przy Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w 
Wolinie

320. 31.10.2016 r. XXVII/320/16 w sprawie organizacji 
publicznego transportu na terenie Gminy Wolin

321. 31.10.2016 r. XXVII/321/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie Kołczewo w części działki Nr 414/2 o pow. 0,6084 
ha

322. 31.10.2016 r. XXVII/322/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 5 Wolin w części działki Nr 39/12 o pow. 15 ha

323. 31.10.2016 r. XXVII/323/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki Nr 61/38 o 
pow. 980 m2

324. 31.10.2016 r. XXVII/324/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
działce Nr 1/42 o pow. 271 m2 w obrębie 6 Wolin

325. 31.10.2016 r. XXVII/325/16 w sprawie skargi 
Zbigniewa Kochanowskiego

326. 31.10.2016 r. XXVII/326/16 w sprawie powołania 
Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Andrzeja 
Kaubego w Wolinie

327. 31.10.2016 r. XXVII/327/16 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXVI/305/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 
29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości położonych w części działki 

Nr 438/18 o pow. 145 m2 i działek Nr 438/9, Nr 438/10, 
Nr 438/11, Nr 438/13, Nr 438/14, Nr 438/15, Nr 438/16, Nr 
438/17 o łącznej pow. 172 m2 w obrębie Kołczewo

328. 31.10.2016 r. XXVII/328/16 w sprawie zmian bu-
dżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2016 r.

329. 31.10.2016 r. XXVII/329/16 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVI/206/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2016 - 2033

330. 3.11.2016 r. XXVIII/330/16 w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy Wolin na lata 2016-2026

331. 25.11.2016 r. XXIX/331/16 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

332. 25.11.2016 r. XXIX/332/16 w sprawie opłaty targo-
wej

333. 25.11.2016 r. XXIX/333/16 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych

334. 25.11.2016 r. XXIX/334/16 zmieniająca uchwałę w 
sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych 
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzeń za inkaso

335. 25.11.2016 r. XXIX/335/16 w sprawie programu 
współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2017 rok

336. 25.11.2016 r. XXIX/336/16 w sprawie przedłużenia 
czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. 
w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin

337. 25.11.2016 r. XXIX/337/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/45, po-
łożonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin
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338. 25.11.2016 r. XXIX/338/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/46, po-
łożonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

339. 25.11.2016 r. XXIX/339/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 
nr 56/40, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, 
wraz z udziałem 1/20 w prawie użytkowania wieczystego 
działek nr 56/59 oraz 56/60

340. 25.11.2016 r. XXIX/340/16 w sprawie zaopinio-
wania projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ustalenia grani-
cy portu morskiego w Wolinie

341. 25.11.2016 r. XXIX/341/16 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem 
Zachodniopomorskim

342. 25.11.2016 r. XXIX/342/16 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu loka-
li mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz 
wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprze-
daży lokali mieszkalnych

343. 25.11.2016 r. XXIX/343/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 2 Wolin w działce Nr 79 o pow. 1,2005 ha

344. 25.11.2016 r. XXIX/344/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 2 Wolin w działce Nr 70 o pow. 1,1263 ha

345. 25.11.2016 r. XXIX/345/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 5 Wolin w działce Nr 9 o pow. 2,0523 ha

346. 25.11.2016 r. XXIX/346/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 4 Wolin w części działki Nr 239/24 o pow. 500 m2

347. 25.11.2016 r. XXIX/347/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
działce Nr 213/26 o pow. 177 m2 w obrębie 4 Wolin

348. 25.11.2016 r. XXIX/348/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 4 Wolin, składającej się z działki Nr 213/30 o pow. 
178 m2

349. 25.11.2016 r. XXIX/349/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
części działki Nr 1/63 o pow. 120m2 w obrębie 6 Wolin

350. 25.11.2016 r. XXIX/350/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
działce Nr 105/2 o pow. 54 m2 w obrębie 3 Wolin

351. 25.11.2016 r. XXIX/351/16 w sprawie wyraże-
nia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 
w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 211 
o pow. 66 m2 oraz z działek Nr 210/1 o pow. 48 m2 i Nr 
210/2 o pow. 11 m2

352. 25.11.2016 r. XXIX/352/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 4 Wolin składającej się z części działki Nr 238/2 o 
pow. 700 m2 oraz części działki Nr 238/3 o pow. 756 m2

353. 22.12.2016 r. XXX/353/16 w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Wolin na 2017 r. 

354. 22.12.2016 r. XXX/354/16 w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Wolin na lata 2017 - 2033

355. 22.12.2016 r. XXX/355/16 w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania

356. 22.12.2016 r. XXX/356/16 w sprawie ustalenia ta-
ryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie

357. 22.12.2016 r. XXX/357/16 w sprawie powierzenia 
Burmistrzowi Wolina uprawnień do ustalania wysokości 
cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej

358. 22.12.2016 r. XXX/358/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/38, po-
łożonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

359. 22.12.2016 r. XXX/359/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/47, po-
łożonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

360. 22.12.2016 r. XXX/360/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/55, po-
łożonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

361. 22.12.2016 r. XXX/361/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie działki nr 217/16 o powierzchni 0,0108 
ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

362. 22.12.2016 r. XXX/362/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego 
przy ulicy Stanisława Moniuszki 24 w Wolinie

363. 22.12.2016 r. XXX/363/16 w sprawie zatwierdzenia 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wo-
dociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie

364. 22.12.2016 r. XXX/364/16 w sprawie zatwier-
dzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie

365. 22.12.2016 r. XXX/365/16 w sprawie ustalenia 
stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie 
cmentarzy komunalnych w 2017 roku

366. 22.12.2016 r. XXX/366/16 w sprawie ustalenia 
stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie ko-
munalnych zasobów lokalowych w 2017 r.

367. 22.12.2016 r. XXX/367/16 w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 
dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym

368. 22.12.2016 r. XXX/368/16 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie Sułomino w części działki Nr 24/3 o pow. 146 m2

369. 22.12.2016 r. XXX/369/16 w sprawie gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych na 2017 rok

370. 22.12.2016 r. XXX/370/16 w sprawie gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy 
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Wolin na lata 2017 - 2021
371. 22.12.2016 r. XXX/371/16 w sprawie zmian budże-

tu i w budżecie Gminy Wolin w 2016 r.
372. 22.12.2016 r. XXX/372/16 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVI/206/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2016 - 2033

373. 22.12.2016 r. XXX/373/16 w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2016

374. 20.01.2017 r. XXXI/374/17 w sprawie przyjęcia 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wolin na lata 
2017 - 2019

375. 20.01.2017 r. XXXI/375/17 w sprawie wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 
do lat 5 w Przedszkolu Miejskim w Wolinie oraz Punktach 
Przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych 
Gminy Wolin

376. 20.01.2017 r. XXXI/376/17 zmieniająca uchwałę 
Nr XXX/355/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grud-
nia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wy-
chowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

377. 20.01.2017 r. XXXI/377/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Wojska 
Polskiego 3 w Wolinie

378. 20.01.2017 r. XXXI/378/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/44, po-
łożonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

379. 20.01.2017 r. XXXI/379/17 w sprawie wytyczenia 
kierunków działania Burmistrza Wolina w zakresie uży-
czenia działek położonych w obrębie 3 Wolina obecnie 
użytkowanych przez Stowarzyszenie „Centrum Słowian i 
Wikingów Wolin- Jomsborg-Vineta” w Wolinie

380. 20.01.2017 r. XXXI/380/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
działce Nr 260/16 o pow. 52 m2 w obrębie 4 Wolin

381. 20.01.2017 r. XXXI/381/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 2 Wolin w działce Nr 78 o pow. 1,7173 ha

382. 20.01.2017 r. XXXI/382/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 4 Wolin, składającej się z działki Nr 61/36 o pow. 
108 m2

383. 20.01.2017 r. XXXI/383/17 w sprawie wyraże-
nia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Wolin od 
Nadleśnictwa Międzyzdroje części działki nr 443/4 o pow. 
0,0200 ha, położonej w obrębie Dobropole, z przeznacze-
niem na plac do zawracania autobusu szkolnego

384. 20.01.2017 r. XXXI/384/17 w sprawie zaopinio-
wania projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ustalenia grani-
cy portu morskiego w Wolinie

385. 20.01.2017 r. XXXI/385/17 w sprawie skargi 
Zbigniewa Kochanowskiego

386. 17.02.2017 r. XXXII/386/17 w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego

387. 17.02.2017 r. XXXII/387/17 w sprawie regulaminu 
korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność 
Gminy Wolin

388. 17.02.2017 r. XXXII/388/17 w sprawie zmian bu-
dżetu Gminy Wolin w 2017 r.

389. 17.02.2017 r. XXXII/389/17 w sprawie uchwałę Nr 
XXX/354/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Wolin na lata 2017 - 2033

390. 17.02.2017 r. XXXII/390/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego 
przy ulicy Ogrodowej 9 w Wolinie

391. 17.02.2017 r. XXXII/391/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/48, po-
łożonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

392. 17.02.2017 r. XXXII/392/17 w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla 
dróg gminnych w Gminie Wolin

393. 17.02.2017 r. XXXII/393/17 w sprawie skargi 
Krystyny Łyczko

394. 24.03.2017 r. XXXIII/394/17 w sprawie planu pracy 
Rady Miejskiej w Wolinie na 2017 rok

395. 24.03.2017 r. XXXIII/395/17 w sprawie zmian bu-
dżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2017 r.

396. 24.03.2017 r. XXXIII/396/17 zmieniająca uchwałę 
w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wolin 
oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

397. 24.03.2017 r. XXXIII/397/17 zmieniająca uchwałę 
w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wolin 
oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

398. 24.03.2017 r. XXXIII/398/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie działki nr 64/2 o powierzchni 0,0908 ha, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Skoszewo

399. 24.03.2017 r. XXXIII/399/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
części działki Nr 27 o pow. 500 m2 w obrębie 6 Wolin

400. 24.03.2017 r. XXXIII/400/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie Domysłów w działce Nr 191 o pow. 0,86 ha

401. 24.03.2017 r. XXXIII/401/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie Kołczewo w działce Nr 844 o pow. 0,5911 ha

402. 24.03.2017 r. XXXIII/402/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki Nr 236/23 
o pow. 1020 m2

403. 24.03.2017 r. XXXIII/403/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie Ostromice w działce Nr 12 o pow. 2,11 ha

404. 24.03.2017 r. XXXIII/404/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie Warnowo, w działce Nr 14/1 o pow. 0,65 ha

405. 24.03.2017 r. XXXIII/405/17 w sprawie 
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wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości po-
łożonej w obrębie Chynowo w działce Nr 7/2 o pow. 1,72 
ha

406. 24.03.2017 r. XXXIII/406/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki Nr 151/51 
o pow. 10 369 m2 i działki Nr 331 o pow. 345 m2

407. 24.03.2017 r. XXXIII/407/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w 
obrębie Kołczewo 2, składającej się z działki Nr 3/1 o pow. 
1200 m2, działki Nr 3/2 o pow. 800m2 oraz części działki 
Nr 848 o pow. 836 m2 i części działki Nr 849 o pow. 130 m2 
położonych w obrębie Kołczewo 1

408. 24.03.2017 r. XXXIII/408/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego 
przy ulicy Słowiańskiej 52b w Wolinie

409. 24.03.2017 r. XXXIII/409/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2B położonego w 
Jagniątkowie

410. 24.03.2017 r. XXXIII/410/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/54, po-
łożonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

411. 24.03.2017 r. XXXIII/411/17 w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2017 r.

412. 24.03.2017 r. XXXIII/412/17 w sprawie oceny 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

413. 24.03.2017 r. XXXIII/413/17 w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 
w obrębach Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, 
Ostromice

414. 24.03.2017 r. XXXIII/414/17 w sprawie dostoso-
wania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświa-
towe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 
sierpnia 2019 r.

KULTURA
XXIV Miejsko Gminny Konkurs Recytatorski o Nagrodę 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie rozstrzygnięty
W sobotę, 28 stycznia 2017 r. w atmosferze przyjaź-

ni, życzliwości dla wykonawców i serdeczności dla ich 
opiekunów, Ośrodek Kultury Gminy Wolin zorganizował 
Miejsko-Gminny Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Wolinie.

Wydarzenie to zainicjowane zostało przez wielolet-
niego nauczyciela-polonistę, a także pełniącego przez 
kilka kadencji funkcję  Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Wolinie, Pana Jana Frankowskiego. 

Do udziału w Konkursie zostało zgłoszonych 44 
uczestników - zarówno z przedszkola (w tym roku po raz 
pierwszy zostały wprowadzone dwie kategorie, dzieci do 
lat 4 oraz dzieci w wieku 5-6 lat) oraz ze  szkół gminy i 
miasta Wolin w pięciu kategoriach wiekowych. W reper-
tuarach recytatorów znalazły się m.in.: utwory J. Tuwima, 

L.J. Kern, J. Brzechwy, oraz jeden wiersz autorski, a także 
fragmenty utworów Lucy M. Monntgomery, A. Frączek,  Z. 
Herberta.  Do prac w jury tegorocznej edycji zaproszeni zo-
stali: Pani Katarzyna Strzelczyk jako przewodniczący jury, 
Pani Andżelika Gałecka oraz Pani Kornelia Romanowska. 
Podczas przesłuchań obecni byli rodzice, nauczycie-
le, opiekunowie. Nagrody wręczali: Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Wolinie - Pan Mieczysław Rybakowski, 
Przewodniczący Komisji Oświaty - Pan Krzysztof Czach 
oraz członkowie Jury.

Laureatami XXIV edycji Konkursu, w poszczególnych 
kategoriach wiekowych zostali:

Kategoria dzieci w wieku do 4 lat
I miejsce Agata Czurpalewicz -  Przedszkole Wolin
II miejsce Antoni Jabłoński - Przedszkole Wolin
Kategoria dzieci w wieku 5-6 lat
I miejsce Barbara Juszkiewicz - Przedszkole Wolin
II miejsce Hanna Kubiak - Przedszkole Wolin
III miejsce Roksana Białowolska - Przedszkole Wolin
Wyróżnienie Aleksander Cichawa - Przedszkole Wolin
Kategoria klasy I-III
I miejsce Kornel Przybyłek - PSP Dargobądz 
II miejsce Oliwia Milewska -  PSP Kołczewo
III miejsce Mikołaj Domitrz - PSP Kołczewo
Wyróżnienie Aleksandra Kazanowska - PSP Troszyn
Kategoria klasy IV-VI
I miejsce Martyna Dajlid  – PSP Kołczewo
II miejsce Julia Mietkiewicz– PSP Wolin
III miejsce Mikołaj Dajlid – PSP Kołczewo
Wyróżnienie Erwin Kaczmarek – PSP Wolin
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Wyróżnienie Jury Nikola Czach – PSP Koniewo
Wyróżnienie Jury Julia Tokarz - PSP Dargobądz                                                                      

Wyróżnienie Jury Milena Zalewska – PSP Troszyn                                                                                                                      
Kategoria klasy gimnazjalne:
I miejsce Anna Ludwicka – PG Wolin
II miejsce Gabriela Turek – PG Wolin
III miejsce Paulina Szydlewska – PG Wolin
Wyróżnienie Gracja Kalibabka – PG Wolin
Organizatorzy składają podziękowania 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolinie oraz 
Burmistrzowi Wolina, za ufundowanie atrakcyjnych 

nagród. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczy-
cieli i rodziców wszystkich recytatorów oraz uczestników 
- szczególnie tych, którzy znaleźli się poza tzw. „podium”, 
ponieważ udział w konkursie o tak licznej grupie recyta-
torów dowodzi o dbałości o nasz ojczysty język, o kulturę 
słowa, co nie jest łatwym zadaniem w dobie wszechobec-
nej i agresywnej kultury obrazkowej. Gratulujemy 
wszystkim laureatom i uczestnikom oraz zapraszamy do 
udziału w kolejnym, XXV Konkursie Recytatorskim w roku 
2018.

Ośrodek Kultury Gminy Wolin

Piąty Woliński Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2017 r. już po raz dziewiąty przeszedł przez 

Polskę Orszak Trzech Króli w ponad 500 miastach i miej-
scowościach naszego kraju, a także 

w kilkudziesięciu miejscach na świecie. W tym roku 
mimo mrozu, przenikliwego wiatru i wszelkich przeciw-
ności, wzięło w nim udział 1 mln uczestników!

Cieszymy się, że ta wspaniała inicjatywa powrotu do 
radosnego, bogatego w tradycje świętowania Objawienia 
Pańskiego, połączyła Polaków. W Orszakach Trzech Króli 
co roku bierze udział coraz więcej ludzi w różnym wie-
ku, ale głównie rodzin z dziećmi, gdyż udział w barwnym 
pochodzie jest jednocześnie symboliczną manifestacją 
przywiązania do życia zgodnego z zasadami wiary i war-
tości chrześcijańskich.

 W Wolinie po raz piąty Orszak zorganizowała parafia 
pw. św. Mikołaja Bp wraz z Publiczną Szkołą Podstawową 
w Dargobądzu. 

 W samo południe Orszak wyruszył od kościoła pw. 
św. Stanisława BM ulicami miasta do kolegiaty pw. św. 
Mikołaja Biskupa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył 
ks. wikariusz Damian Rogoża, a po Ewangelii jasełka 
wystawili nauczyciele, rodzice, absolwenci i uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu. Oprawę 
muzyczną przygotowała Orkiestra Dęta im. br. Edmunda 
Sobisia ze Szczecina. Po Mszy św. uczestnicy liturgii wy-
słuchali koncertu Orkiestry, rozgrzali się przy ognisku, 

skosztowali pasztecików 
i gorącego barszczu przygotowanego przez Ośrodek 

Kultury Gminy Wolin. 
Świętowanie radosnego wydarzenia Objawienia 

Pańskiego było możliwe dzięki zaangażowaniu wie-
lu ludzi dobrej woli. Pragniemy złożyć podziękowania 
wszystkim, którzy poświęcili wiele czasu i serca w przy-
gotowanie Orszaku: uczniom, absolwentom, rodzicom, 
nauczycielom i przyjaciołom szkoły za wspólne przygo-
towanie jasełek i wystawienie ich wolińskiej kolegiacie, 
współorganizatorom - ks. Dziekanowi kan. Leszkowi 
Koniecznemu oraz wikariuszowi ks. Damianowi Rogoży, 
za podjęcie inicjatywy, prowadzony śpiew podczas 
Orszaku oraz przewodniczenie Najświętszej Eucharystii; 
p. Alicji Grochowczak z uczniami, partnerom: panu 
Burmistrzowi Wolina Eugeniuszowi Jasiewiczowi oraz 
Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin, Policji za zabezpie-
czenie drogi,  Zakładowi Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej za odśnieżenie i posypanie trasy prze-
marszu Orszaku. Wyrażamy wdzięczność panu Wiktorowi 
Nowakowi, który od samego początku (od 2012r.) jest 
z nami i udostępnia nam swoją dorożkę, p. Piotrowi 
Kochankowi za dokumentowanie widowiska, tatu-
siom, którzy wcielili się w postacie trzech mędrców: 
p. Dariuszowi Tokarzowi, p. Andrzejowi Kozłowskiemu 
oraz p. Michałowi Kurianowiczowi, a także  Orkiestrze 
Dętej im.br Edmunda Sobisia ze Szczecina na czele z p. 
Markiem Jastrzębskim za uświetnienie swoim graniem 
uroczystości.

 To wspólne działanie rodziców, szkoły, Ośrodka 
Kultury, Parafii i Gminy oraz tak liczne przybycie parafian 
i gości z innych miejscowości sprawiło, że godnie uczci-
liśmy Pana Boga, jednocząc się w tym roku pod hasłem: 
„Pokój 

i Dobro”. Oby w całym nowym 2017 roku Pan Bóg 
nam, naszym rodzinom 

i Ojczyźnie błogosławił dając radość i pokój. Do zoba-
czenia za rok na szóstym Wolińskim Orszaku Trzech Króli.

Iwona Wojda i Wioletta Ekiert
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Ferie Zimowe z Gminą Wolin
Tegoroczne ferie zimowe w Ośrodku Kultury Gminy 

Wolin odbyły się w dniach 13-16.02.2017r. Przygotowano 
dla dzieci trzy bloki warsztatowe – każdy o innej tematyce. 
Warsztaty plastyczne poprowadzili Daniel Strzelczyk oraz 
Marian Dębski. Warsztaty kuglarskie poprowadził Kamil 
Małecki. Warsztaty taneczne poprowadził Paweł Sawicki. 
Warsztaty mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu ze 
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wolinie. Uczestnictwo w zajęciach było 
bezpłatne.

Każdorazowo zajęcia plastyczne rozpoczynało wpro-
wadzenie – instruktaż technik stosowanych do wykonania 
danego zadania. Podczas zajęć dzieci stworzyły prace 
zbiorowe o następującej tematyce: „Biało mi”, „Karmnik”, 
„Białe szaleństwo” i ”Śnieżne Potwory”.

Warsztaty kuglarskie obejmowały naukę żonglowania 
piłeczkami, talerzami, diabolo.

Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
taneczne.  Zajęcia obejmowały zarówno teorię, podczas 
której dzieci zgłębiały różne techniki tańca breakdance 
oraz praktykę obejmującą naukę  dwóch układów tanecz-
nych. Na podsumowanie zmagań tanecznych odbyły się 
pokazy przygotowane przez instruktora oraz bitwy ta-
neczne uczestników zajęć.

17.02.2017r. Ośrodek Kultury Gminy Wolin zorganizo-
wał odpłatny wyjazd do kina. Program wyjazdu obejmował 
jeden z wybranych seansów filmowych: „Balerina”, „Łotr 1 
Gwiezdne wojny” w kinie „EVA” w Międzyzdrojach, zwie-
dzanie Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku 
Narodowego w Międzyzdrojach, zwiedzanie Gabinetu 
Figur Woskowych w Międzyzdrojach. 

24.02.2017r. odbyło się podsumowanie ferii zimo-
wych organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy 
Wolin, Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie 
oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Wolin. Podczas podsu-
mowania odbyła się wystawa prac stworzonych przez 
uczestników, podczas dwóch tygodni ferii oraz spektakl 
teatralny pt.: „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludów” 
w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art. z Krakowa. 

Przedstawienia teatralne odbyły się również w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Wisełce, Wiejskim Ośrodku Kultury w 
Dargobądzu oraz Wiejskim Ośrodku Kultury w Troszynie.

Organizatorami tegorocznych ferii zimowych 
był Ośrodek Kultury Gminy Wolin, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie, 
Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, Biblioteka 
Publiczna Gminy Wolin.

Ośrodek Kultury Gminy Wolin

Wolińska Orkiestra Bębniarska szuka właśnie ciebie! 
Czekają instrumenty dla 5 osób. Dlaczego warto z nami grać? - Nie musisz być muzykiem – a będziesz grać jak 

zawodowiec, zajęcia są bezpłatne, gwarancja występów na małej i dużej scenie, weźmiesz udział w konkursach i fe-
stiwalach.

tel. 512-024-587, www.osrodek-kultury.pl
Próby odbywają się we wtorki – start godzina 19:00 
Ośrodek Kultury Gminy Wolin ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin

Karawana Kultury Luty – Grand Prix dla Białorusi
Otwarte dla publiczności przesłuchania konkursowe 

zimowej edycji Karawany Kultury - Music Islands Open 
Festiwal&Contest odbyły się w Międzyzdrojach 25.02.2017 
r. W projekcie wymiany kulturowej wzięli udział uczniowi 
szkół muzycznych z Kamienia Pomorskiego, Świnoujścia, 
Pyrzyc, Gorzowa Wielkopolskiego, MDK Świnoujście, MDK 
Międzyzdroje, Fundacji Teatr Teatr, OKG Wolin, soliści i ze-
społy z kilku miast Rosji, Białorusi. Niestety nie dojechała 
grupa z Gruzji, której zabrakło czasu na załatwienie for-
malności wizowych.

Wolińska Orkiestra Perkusyjna pod kierunkiem 

Tomasza Kubika rozpoczęła dzień festiwalowy energicz-
nymi melodiami utworów własnych oraz tradycyjnej 
samby batucady zadając tempo dalszym przesłuchaniom 
konkursowym. 

W pierwszej części konkursu na wspaniałej scenie 
Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 
swoje umiejętności przedstawili instrumentaliści – soliści, 
duety i zespoły. W części drugiej publiczność mogła zo-
baczyć wokalistów oraz zespoły wokalno-instrumentalne.

Jury w składzie – Leszek Rodziewicz, Inna Żołudewa, 
Andrzej Mleczko, Łukasz Stachyra – odnotowało bardzo 
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wysoki poziom wykonawców z Polski oraz z zagranicy i 
zaangażowanie pedagogów, którzy wspierając swoich 
podopiecznych nawet grali z nimi w duetach pokazując, 
że wiek bądź poziom zaawansowania nie stoi na przeszko-
dzie wspólnej prezentacji artystycznej, lecz przeciwnie 
– pomaga motywować dzieci i młodzież do nauki śpiewu 
i gry na instrumentach muzycznych, wzmacnia więź pe-
dagog-uczeń.

W przerwach przy kawie i poczęstunku uczestnicy, pe-
dagodzy, instruktorzy mieli możliwość poznać się bliżej, 
wymienić się wrażeniami i upominkami, porozmawiać z 
jury.

Finałem tego dnia festiwalu był koncert profesjonalnej 
Orkiestry Miejskiej z miasta Sergijew Posad z Rosji (dy-
rygent - zasłużony artysta Rosji Władisław Kaderski) oraz 
jej solistów. Po koncercie – uroczyste wręczenie nagród. 
Artur Duszyński (dyrektor MDK Międzyzdroje) i Robert 
Zięba (Prezes Fundacji Benefis) złożyli podziękowania 
kierownikom zespołów i instruktorom. Kulminacją emo-
cji i uwieńczeniem wieczoru było ogłoszenie wyników, 
rozdanie dyplomów i pucharów. Przy strzałach koloro-
wego konfetti obecni usłyszeli imię zdobywcy Grand 
Prix. Tym razem jest to duet fortepianowy Charanovich 
Hanna & Zhushma Anastasiya ze Szkoły Średniej nr 4 mia-
sta Iwanowo obwodu Brzeskiego, który zabierze nagrodę 
główną do Białorusi. 

 Kolejna edycja Karawany Kultury już w marcu – 
Amber Stars / Dance Island Open.

Głównym organizatorem Karawany Kultury 
jest Fundacja Benefis z Wolina we współpracy z 
Ośrodkiem Kultury Gminy Wolin, Centrum Współpracy 
Międzynarodowej w Wolinie, Muzeum Regionalne im. 
Andrzeja Kaubego w Wolinie, MDK Międzyzdroje, Centrum 
Współpracy Międzynarodowej w Grodnie, GOKiS w 
Golczewie. Projekt wymiany kulturowej Karawana Kultury 
objęty jest patronatem Burmistrzów Wolina, Golczewa, 
Kamienia Pomorskiego. 

Foto Robert Tomasz Zięba

Spektakl aktorów teatru społecznego „Zaproś Wędrowca”
W niedzielę, 22.01.2017 r.  w Teatrze Nie Aktorów 

w Szczecinie mogliście Państwo obejrzeć spektakl pt. 
„Zaproś Wędrowca”. Sztukę w trzech odsłonach z muzy-
ką Profesora Zbigniewa Ciechana do słów Anny Bernat i 
Księdza Jana Twardowskiego. 

Aktorów teatru społecznego powitała Prezes Fundacji 
Partnerstwo – dr. Marika Pirveli. Opowiedzieliśmy naszej 
widowni tradycyjną historię Bożego Narodzenia, jak-
że piękną i zrozumiałą w swej prostocie. Fundacja Teatr 
Teatr składa szczególne podziękowania aktorom społecz-
nym dorosłym i dzieciom, za pomoc i zaangażowanie w 
realizację spektaklu. W Teatrze Nie Aktorów wystąpili: Ola 
Strzelczyk (Pastuszek), Zuzia Strzelczyk ( Anioł), Joanna 
Strzelczyk (Pasterz Sowula), Amelia Sech ( Solistka), 
Bartosz Sech ( Solista), Katarzyna Sech ( Maryja), Ireneusz 
Czajkowski ( Józef ), Jarosław Rugała ( Herod), Małgorzata 
Żak ( Pasterz Kuba Święcek i Diabeł ), Rita - Berneński 
Pies Pasterski, gościnnie jako Trzej Królowie - osoby z pu-
bliczności. Akustyka: Maciej Borecki. Akompaniament: 
Waldemar Borecki, Reżyseria: Brygida Borecka.

Nasz solista Bartosz Sech z Kodrąbia - na co dzień 
uczeń Szkoły Społecznej w Ładzinie w Gminie Wolin otrzy-
mał zaproszenie na realizację swojego recitalu w Teatrze 
Nie Aktorów. Gratulujemy. 

Brygida Borecka. Fundacja Teatr Teatr 

Zapraszamy do nowego biura Fundacji Teatr Teatr 
Zapraszamy do nowego biura Fundacji Teatr Teatr, które mieści się w budynku Straży Pożarnej na drugim piętrze 

(pokój nr 2) w Wolinie. Nasza fundacja działa w zakresie edukacji artystycznej i teatru społecznego. Informacje pod 
numerem telefonu: 502 454 653.  Brygida Borecka  Prezes Fundacji Teatr Teatr 
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Dzień Babci i Dziadka w Recławiu
Dnia 23.01.2017 r. odbyło się  spotkanie z okazji 

Dnia Babci i Dziadka w świetlicy wiejskiej w Recławiu. 
Przygotowano poczęstunek i konkursy z nagrodami. W za-
bawie udział wzięli mieszkańcy sołectwa Recław. Dziękuję 
wszystkim przybyłym za miłą zabawę, organizatorom, 
którzy przyczynili się do zorganizowania zabawy oraz 
sponsorom. Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołec-
twa za rok. 

Waldemar Judkiewicz

Ferie z sołectwem Recław
W tym roku Sołectwo Recław przygotowało w okre-

sie ferii zimowych moc atrakcji dla dzieci i młodzieży. 
Na chetnych czekały warsztaty twórcze z użyciem masy 
solnej prowadzone przez panią Barbarę Palenicę, gry z na-
grodami, zabawy, konkursy, zajęcia kulinarne – robienie 
pizzy, pieczenie ciasteczek, kreatywne ozdabianie lukrem. 

Sołtys Waldemar Judkiewicz serdecznie dziękuje pani 
Barbarze Palenicy i pani Lucynie Czajkowskiej za pomoc 
w organizacji ferii. Sołtys gorąco zachęca rodziców i dzieci 
do uczestnictwa w kolejnych sołeckich imprezach okolicz-
nościowych. 

Sołtys Waldemar Judkiewicz

Dzień wiosny w Recławiu
Dnia 21.03.2017r. o godz.16.00 w sołectwie Recław 

przywitano „Wiosnę”. W zabawie topienia „Marzanny”  
udział wzięli dzieci z miejscowości Recław i Gogolice wraz 
z sołtysem. Następnie wszyscy spotkali się przy ognisku, 
piekąc kiełbaski i biorąc udział w grach i konkursach, czę-
stując się ciastem i słodyczami. Dziękujemy wszystkim 
przybyłym za miłą zabawę. 

Waldemar Judkiewicz

Dzień Babci i Dziadka w Zastaniu
W dniu 22 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w 

Zastaniu przez najmłodsze pokolenie zostało przygotowa-
ne przedstawienie dla swoich kochanych babć i dziadków. 
Dzieci przygotowały laurki i kwiatki oraz piękne piosenki i 
wiersze pod okiem rodziców. Nie jednej babci i dziadkowi 
zakręciła się łezka w oku, a występ dzieci został docenio-
ny gromkimi brawami. 

Po części oficjalnej pozostałą część wieczoru spędzono 
przy kawce i słodkim poczęstunku oraz wspomnieniach 
z młodości. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Pan 
Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie tak wspaniałej oprawy oraz słodkiego poczęstunku 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Rada Sołecka i Sołtys Maria Ratyńska

Dzień Kobiet z Sołectwem Zastań
Z okazji tego szczególnego dnia - Dnia Kobiet wszystkie 

nasze panie zostały obdarowane symbolicznym kwiat-
kiem i gorącymi życzeniami. Dla kobiet chętnych spędzić 
czas w innej formie został zorganizowany wyjazd do kina, 
takie wyjazdy (wyskoki) stają się już naszą tradycją. 

Przed seansem wszystkie uczestniczki w taki sposób 
spędzenia czasu poszły na „małą czarną” i smaczny de-
ser tak jak w słowach piosenki |...kino, kawiarnia i spacer”. 
Zrelaksowane i zadowolone kobietki wracały do domu 
umawiając się na następny seans filmowy.

Rada Sołecka i Sołtys Maria Ratyńska

Kulig w Zastaniu
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Dzień Babci i Dziadka w Ostromicach
Na ten wyjątkowy  dzień  nasza Świetlica przekształ-

ciła się w elegancką restaurację z wyszukanym menu. 
Naszym  dostojnym gościom podano: przystawka-sushi, 
pierwsze danie zupa krem biała lub zielona. Drugie danie 
curry z kurczakiem. Na deser jogurt grecki  z musem bo-
rówkowym i musli owocowym. Całość dopełnił koktajl z 
jarmużu. Na koniec podano deskę serów.

Dobry humor zapewnił naszym gościom kabare-
ton i konkursy z nagrodami. W role kelnera wcielił się 
sam Sołtys. Wszystko odbyło się dzięki ciężkiej pracy 
Zanety Majewskiej, Anety Powałka, Małgorzaty Sieklickiej, 
Bogusi Nowak i Ady Klimczyk. Dziękuję drogim Babciom i 
Dziadkom za uczestnictwo w tym integracyjnym spotka-
niu.

Sołtys Bogdan Jarosław Czaplicki 

Karnawał w Chynowie 
Dnia 25 lutego 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Chynowie 

odbył się bal karnawałowy. Na dzieci czekał pyszny poczę-
stunek, liczne gry i konkursy oraz malowanie twarzy.

Całą zabawę poprowadził zgrany duet „Pipi i Kropka”, 
który wprowadził wszystkich uczestników balu w iście 
karnawałowy nastrój. Najmłodsi przy wyborze przebrań i 
kostiumów wykazali się ogromną fantazją, stroje były bar-
dzo różnorodne i ciekawe. 

Wiosna w Chynowie!
Wyczekiwana wiosna zaczęła się już na dobre, z tej 

okazji najmłodsi mieszkańcy Chynowa oficjalnie poże-
gnali zimę i oczywiście przywitali wiosnę. We wtorek 21 
marca 2017 r., w godzinach popołudniowych dzieci wraz 
z rodzicami spotkali się nad Jeziorem Koprowo i tam spa-
lili Marzannę.

Najmłodszym towarzyszyły barwne i radosne stroje, a 
także doskonały humor. Niestety pogoda wyjątkowo nie 
dopisała i zabawa przeniosła się do świetlicy wiejskiej. Na 
dzieci czekał tam słodki poczęstunek oraz liczne konkursy.

Dziękuję Rodzicom dzieci z naszego sołectwa za udział 
i zaangażowanie w zabawę.

Sołtys Barbara Ciołek oraz Rada Sołecka

Dziękuję serdecznie za pomoc i zaangażowanie w or-
ganizację tegorocznego balu Rodzicom dzieci z Chynowa, 
a w szczególności: p. Małgorzacie Bysiak, p. Andżelice 
Jabłońskiej, p. K.Krasowskiej i p. Marlenie Szternal. 

Sołtys Barbara Ciołek oraz Rada Sołecka

OŚWIATA
Głos pięknie brzmi w Kołczewie

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Kołczewie zostało zainstalowane nowocze-
sne nagłośnienie sali gimnastycznej. Była to konieczność 
związana z pogłosem istniejącym w sali, który znacząco 
utrudniał zarówno prowadzenie zawodów sportowych, 
jak i apeli szkolnych oraz uroczystości różnego rodzaju.

Teraz zainstalowane zostały 2 rodzaje nagłośnienia wy-
sokiej klasy:

- typowe dla prowadzenia zawodów sportowych z 
udziałem rzeszy kibiców

- o wysokiej dynamice dźwięku umożliwiające prowa-
dzenie apeli szkolnych oraz uroczystości dla dużej grupy 
słuchających.

Rodzice, nauczyciele i pracownicy uzbierali sporą kwo-
tę. Jednak zakup tak nowoczesnego sprzętu Yamahy  
stał się możliwy dopiero dzięki wsparciu finansowe-
mu Przyjaciół szkoły: Burmistrza Wolina, Pola Golfowego 
ABGC oraz Sołtysa Kołczewa.
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 W szkole odbyła się uroczystość związana z 
uruchomieniem tego wspaniałego nagłośnienia. Pani 
dyrektor, Beata Aniśkiewicz – Pociask wręczyła pięk-
nie ozdobione, pamiątkowe kubki z napisem „Przyjaciel 
szkoły” naszym sponsorom: Burmistrzowi Wolina, Panu 
Eugeniuszowi Jasiewiczowi, Prezesowi Pola Golfowego 
ABGC, Panu Andrzejowi Jesionkowi, Dyrektor Pola 
Golfowego ABGC, Pani Małgorzacie Marchelak oraz sołty-
sowi Kołczewa, Panu Kamilowi Grodzkiemu. Za szczególne 
zaangażowanie w życie szkoły kubki z napisem „Przyjaciel 
szkoły”  otrzymały także 2 mamy prężnie działające w 
Radzie Rodziców: Agnieszka Masojć i Ewa Szkólnik. Pani 
Dyrektor, Beata Aniśkiewicz-Pociask otrzymała bukiet 
kwiatów od Samorządu Szkolnego.

Na tę okazję uczniowie pod okiem nauczycieli przygo-
towali króciutki występ, który prowadziły: Martyna Dajlid 
i Nikola Masojć z kl. VI. Były śliczne piosenki, a pokazy tań-
ca towarzyskiego zaprezentowały 2 pary: Mikołaj Dajlid i 
Julia Chorzępa z kl. IV oraz Jakub Lichowski (kl. IV) i Kinga 
Lichowskia z kl. VI. Wszystkich ogromnie  rozbawił kabare-
cik w wykonaniu Zuzanny Helwich z kl. V b i Oliwii Biegun 
z kl. VI.

Przy tak wspaniałym nagłośnieniu prawdziwą przy-
jemnością było nie tylko oglądanie, ale także słuchanie 
występujących.

Przyjaciołom naszej szkoły serdecznie wszyscy dzięku-
jemy!!

Maria Wilczek

Troszyn-Stary Gierałtów- Czeskie Morawy
W dniach 12-18.02.2017 r. grupa 35 dzieci z gminy 

Wolin wyjechała na ferie zimowe do Starego Gierałtowa 
w Kotlinie Kłodzkiej. Tym razem, połączyliśmy uprawianie 
narciarstwa ze zwiedzaniem najciekawszych zakątków 
Czeskich Moraw. 

Po przyjeździe, jeszcze tego samego dnia wieczorem 
pojechaliśmy na stok aby uzbroić się w sprzęt narciarski. 
Drugiego dnia od rana przystąpiliśmy do intensywnej na-
uki jazdy na nartach  pod okiem instruktorów. Przyjemnie 
było patrzeć jak już po godzinie większość dzieci radzi so-
bie samodzielnie na stoku. Najbardziej wytrwali wrócili na 
stok wieczorem i do późnych godzin szusowali na nartach. 

Kolejny dzień to wyprawa do Skalnego Miasta w 
Czechach. Zimą bardzo niewielu turystów odwiedza to 
miejsce ze względu na trudne warunki, ale dla nas przej-
ście oblodzonymi labiryntami nie stwarzało żadnych 
problemów. Dzieci mogły tam podziwiać niezwykłe skały 
uformowane przez miliony lat przez wodę, lód i wiatr. Był 
tam fotel Ducha Gór, organy, kochankowie i wiele innych. 
Po za tym mieliśmy wspaniałego przewodnika, którego 
opowieści dopełniały przyjemność zwiedzania. Nawet po 
tak ciężkim dniu niektórzy mieli jeszcze dość sil aby poz-
jeżdżać na nartach. 

Następnego dnia narty a potem krótka wycieczka do 
Lądka Zdroju na szklankę leczniczej wody, ciasteczko i 
drobne zakupy. Tego samego dnia zwiedzaliśmy kopalnię 
złota w Złotym Stoku. 

Czwartek to wyprawa na Czeskie Morawy do Punkevni, 
jednej z największych jaskiń w Europie. Polska nazwa tej 
jaskini to Macocha , od przepaści która się w niej znajduje. 
Przez ponad godzinę podziwialiśmy podziemne jeziora, 
stalaktyty i stalagmity. Finał zwiedzania to rejs łodziami 
labiryntem podziemnych korytarzy - niezwykłe i niesa-
mowite. Głębokość tej podziemnej rzeki miejscami sięga 
40 metrów. Po wyjściu z jaskini większość dzieci poszła na 
górską wycieczkę z przewodnikiem i mimo trudnych wa-
runków cało wróciła do autokaru. 

Piątek to jedyny dzień kiedy padało i nie mogliśmy po-
jeździć na nartach. W zamian wybraliśmy się do kopalni 
uranu w Kletnie gdzie dzieci poznały historię wydobycia 
tego minerału oraz jego niesławne zastosowanie. Jeszcze 
całkiem niedawno w tej kopalni Rosjanie wydobywali 
uran na potrzeby wojska. Tego samego dnia wieczorem 
zorganizowaliśmy dzieciom pożegnalną dyskotekę a w 
nocy dzieciaki jak zwykle obchodziły zieloną noc.

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za pomoc w 
opanowaniu tak dużej grupy dzieci i świętą cierpliwość. 
Dziękuję dzieciom, że tak dzielnie zniosły trudy wycieczki. 

Chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie fi-
nansowe Panu Burmistrzowi Wolina Eugeniuszowi 
Jasiewiczowi, Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Wolinie 
Beacie Mazur oraz Pani Anieli Byczkiewicz.

Piotr Karliński

Uczniowie  PSP w Koniewie nagrodzeni w II edycji konkursu
 ,,Wokół symboli narodowych”

20 stycznia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Koniewie zostały wręczone nagrody podsumowujące II  
edycję konkursu ,,Wokół symboli narodowych”.

W zmaganiach wzięło udział 2918 uczniów z 72 szkół 
podstawowych z województwa zachodniopomorskiego 
oraz lubuskiego. Konkurs zorganizowano w dwóch ka-
tegoriach wiekowych – osobno dla klas pierwszych oraz 
wspólnie dla klas drugich i trzecich.               W pierw-

szej grupie wiekowej wystartowało łącznie 469 osób. 
Zmagania w starszej grupie podjęło 2449 uczniów. 

Oto nagrodzeni uczniowie z naszej szkoły:
Kategoria wiekowa – klasy I
I miejsce – Agata Śliwa
II miejsce – Gracjan Durecki
II miejsce – Krzysztof Fornal
Laureaci w nagrodę otrzymali grę edukacyjną IPN 
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,,Polak mały”, książkę ,,Polskie symbole narodowe”, biało 
czerwoną opaskę odblaskową oraz imienny dyplom.

Kategoria wiekowa klasy II – III
I miejsce – Patryk Duda
II miejsce – Maxim – Nathan Rura, Anastazja Skiba, Julia 

Racka, Karolina Jama, Dominik Jama, Andżelika Szubarga, 
Krystian Ardan, Oliwia Jama

III miejsce – Adrian Śliwa, Amelia Różycka, Piotr Drożdż, 
Kacper Charewicz, Aleksandra Duda, Karolina Demkowicz, 
Lilla Siedlecka, Karol Charewicz, Marta Szubarga.

Laureaci w nagrodę otrzymali gry edukacyjna IPN ,,Znaj 
Znak – Sport”, ,,Znaj Znak – Pamięć”, koszulkę z nadru-
kiem, biało-czerwoną opaskę odblaskową oraz imienny 
dyplom.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym !   
Dorota Jędrzejczak

Udział uczniów PSP w Koniewie w  projekcie edukacyjnym 
,,Zupełnie inna lekcja przyrody”

Dnia 8 marca 2017 r. uczniowie klas IV – VI Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Koniewie uczestniczyli w pro-

jekcie edukacyjnym ,,Zupełnie inna lekcja przyrody” w 
Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. 
Międzyzdrojów. Niezwykła lekcja przyrody odbyła się  w 
samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. 

Podczas całodniowych zajęć pod hasłem ,,Poznajemy 
przyrodę wszystkimi zmysłami” uczniowie wcielili się w 
odkrywców i badaczy otaczającego środowiska. Z wiel-
kim zaangażowaniem uczestniczyli w grach i zabawach 
terenowych oraz zajęciach prowadzonych w laboratorium 
badawczym. Ta niecodzienna lekcja przyrody umożliwiła 
uczniom zdobycie wiedzy poprzez działanie i przeżywa-
nie. Taki sposób przyswajania wiadomości jest przyjemny, 
przychodzi łatwo i niepostrzeżenie.

       
Dorota Jędrzejczak

Wiosna z MasterChefem w Szkole Podstawowej w Wolinie
We wtorek 21.03.2017 r. żegnaliśmy zimę, a powitaliśmy 

wiosnę. Dzieci z klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Wolinie 
również postanowiły świętować tego dnia. Zamiast waga-
rów wolały wziąć udział w szkolnym konkursie kulinarnym 
pt. „Wiosna z MasterChefem”. Udział wzięły wszystkie kla-
sy IV – VI na czele z wychowawcami. Do pomocy włączyli 
się również Rodzice. 

Zadaniem uczniów było zaserwowanie dania pt. 
„Wiosna na talerzu” naszemu wybornemu jury: p. 
wicedyrektor Barbarze Kołodzińskiej, p. Renacie Łuczak-
Arys, przewodniczącej Rady Rodziców p. Agnieszce 
Jarnutowskiej, Szefowi kuchni bistro KA la FIOR p. Karolowi 
Studzińskiemu.

Klasy miały na przygotowania 30 minut, ocenie pod-
legał smak, wygląd, estetyka, współpraca i wygląd grupy, 
czystość stanowiska, prezentacja. Nikt nie spodziewał się 
że w tak krótkim czasie można wyczarować tyle pięknych 

dań. Wszystkie klasy pokusiły się o zaserwowanie kilku 
dań dla jury. 

Finalnie jury po degustacji i podliczeniu punktów przy-
znało: I miejsce klasie VI a; II miejsce klasie IV c; III miejsce 
klasie VI b. Zwycięzcy zostali nagrodzeni wielkimi brawa-
mi i bonami z prezentami. 

Impreza zorganizowana przez Samorząd Uczniowski 
okazała się świetną zabawą, ale i dzieci wykazały się mnó-
stwem umiejętności i ambicji. Zaangażowanie uczniów, 
nauczycieli i Rodziców przerosło oczekiwania organi-
zatorów. Odpowiadając na pytania o kolejną edycję 
– spotkajmy się za rok na kolejną przygodę kulinarną!

Samorząd Uczniowski
Iwona Wierzbicka

Dorota Studzińska
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Przekaż 1 %   n a l e ż n e g o   p o d a t k u   d o c h o d o w e g o 
na

Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin

Organ prowadzący 

Społeczną Szkołę Podstawową w Ładzinie
              Ładzin 56, 72-518 Ładzin                 

KRS 0000167023
Działamy od 2003 roku.
Nauka jest bezpłatna.

• Nauczaniem i opieką razem objęte jest 98 dzieci, w tym:
     -  liczba uczniów w klasach I-VI  - 64 dzieci;
     -  roczny oddział przygotowania  przedszkolnego 16 dzieci;
     -  punkt przedszkolny (trzylatki i czterolatki ) 18 dzieci.
• dodatkowy język obcy –angielski już od klasy I;
• dożywianie - obiady + bezpłatne mleko+ owoce i warzywa w klasach”0”-III;
• bezpłatny dowóz na zajęcia;
• pozalekcyjne zajęcia w świetlicy środowiskowej;
• dla chętnych rytmika.

PKO BP S.A. O/Świnoujście 52102048700000530200027862

 KRS 0000167023    REGON 812628394  NIP 986-01-48-310

VII Gminny Turniej Matematyczno Przyrodniczy z Elementami Ruchowymi 
pod patronatem Burmistrza Wolina - 4 marca 2017r. 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie odbył się 
tradycyjnie kolejny Turniej Matematyczno Przyrodniczy z 
Elementami Ruchowymi. W tym roku szkolnym w konkursie 
dla uczniów klas IV -VI wzięły udział wszystkie szkoły podsta-
wowe z terenu gminy Wolin. Każdą szkołę reprezentowała 
czteroosobowa drużyna.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Pan 
Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz, Pani dyrektor Urszula Wołowicz, 
Pani Beata Ptaszyńska-Krasa z Nadleśnictwa Międzyzdroje 
oraz Pan Krzysztof Czach Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej 
w Wolinie

W trakcie konkursu uczestnicy musieli wykazać się umie-
jętnościami oraz wiedzą z matematyki i przyrody a także dużą 
sprawnością fizyczną. 

Zawodnicy w poszczególnych konkurencjach: rozwiązy-

wali test teoretyczny z przyrody; układali nazwy organizmów 
i czynników abiotycznych w określonej warstwie lasu; zespo-
łowo rozwiązywali zadania logiczne;rozwiązywali krzyżówkę 
matematyczną, wpisując zera i jedynki w taki sposób, aby 
otrzymać jak najwięcej różniących się od siebie sum; wyszuki-
wali pojęcia geometryczne w rozsypance literowej; wykonali 
rysunek geometryczny wg instrukcji słownej.

 Konkurencje sportowe wymagały od zawodników dużej 
sprawności ruchowej. Uczestnicy pokonywali tor przeszkód 
na czas, siłowali się przeciągając linę.

Turniej przygotowali nauczyciele: przyrody Renata Łuczak 
- Arys, matematyki Maria Łukaszewicz i Ewa Żelewska oraz 
wychowania fizycznego Joanna Wielechowska i Katarzyna 
Lis. 

Rywalizacja przebiegała na wysokim i bardzo wyrówna-
nym poziomie.
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Po ośmiu konkurencjach szkoły zajęły następujące miej-
sca: I miejsce PSP Wolin, II miejsce PSP Koniewo, III miejsce 
PSP Dargobądz, IV miejsce PSP Kołczewo, V miejsce PSP 
Troszyn, VI miejsce SS P Ładzin.  

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali ufundowane przez 
Pana Burmistrza atrakcyjne nagrody, pamiątkowe dyplomy 
niespodzianki przyrodnicze ufundowane przez Nadleśnictwo 
Międzyzdroje. Nagrodę specjalną dla jednej z drużyn przygo-
tował Pan Krzysztof Czach.

Słodki poczęstunek dla uczniów sponsorowała Pani 
Dyrektor i Rada Rodziców.

Sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego 
turnieju. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji Turnieju.

I Bal Charytatywny Rady Rodziców i Dyrekcji PSP Wolin
W sobotę 04.02.2017 r. goście I Balu Charytatywnego 

Rady Rodziców i Dyrekcji PSP Wolin zostali powitani lamp-
ką szampana na parkiecie użyczonej przez OSP Wolin sali.

Swą obecnością zaszczycili nas Pan Burmistrz Wolina 
z małżonką, przedstawiciele grona pedagogicznego i 
pracowników wolińskiej szkoły, rodzice uczniów oraz 
przyjaciele naszej szkoły.

Oprawę muzyczną zapewnił Pan Ireneusz Serokos. 
Ilość potraw przygotowanych przez chętnych do pomocy 
rodziców zaspokoiła podniebienia naszych gości a w dniu 
następnym mieszkańców wolińskiego hostelu. 

Dzięki szczodrości wolińskich przedsiębiorców, 
kupców, dyrektorów instytucji oraz osób prywatnych zo-
stały przeprowadzone licytacje i loteria przekazanych                             
na ten cel darów. Uczestnicy mogli nabyć prace plastycz-

ne dzieci. Zostali wybrani Król i Królowa balu.
Hojność gości i otwartość ich serc przerosła nasze naj-

śmielsze oczekiwania. Uzyskaliśmy dochód w wysokości 
ponad 6000 zł. Całość kwoty wydatkowana zostanie na 
zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia PSP w 
Wolinie.

Szampańska zabawa trwała do białego rana. Atmosfera 
jaką stworzyli wszyscy uczestnicy balu już dziś nastraja do 
powtórnego spotkania za rok. 

Szanowni Państwo, do zobaczenia na II Balu 
Charytatywnym Rady Rodziców i Dyrekcji PSP Wolin w 
czasie karnawału 2018 r.

Rada Rodziców PSP Wolin 

 Wybory zakończone - wolińskie przedszkole jest KRAINĄ UŚMIECHU
W  dniu 27.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji 

dotyczące wyboru imienia naszej placówki.
Oddane przez dzieci, rodziców i pracowników przed-

szkola głosy zostały przeliczone przez Komisję w składzie: 
Iwona Perlińska – dyrektor, Małgorzata Ciechanowska, 
Izabela Cieśla, Aneta Bortnowska-Bieruta, Jadwiga 
Szczęsna, Małgorzata Sieklicka.

Na 227 oddanych głosów 67 zdobyła nazwa Mali 
Słowianie, 79 – Słoneczna Kraina, 81 – Kraina Uśmiechu.

Jak wynika z powyższego rodzice i społeczność przed-
szkolna zadecydowali, że nasze przedszkole otrzyma 
nazwę KRAINA UŚMIECHU.

Małgorzata Ciechanowska 

SPORT
Zawodnicy Klubu UKS „Sprinter” po raz kolejny z medalami w sezonie LA 2016

Podsumowując rok 2016 szczególną uwagę nale-
ży zwrócić na osiągnięcia młodych zawodników UKS 
„Sprinter”. W ubiegłym roku uczestniczyli oni w 28 zawo-
dach sportowych. Poniżej przedstawiam autorów sukcesu 
UKS „Sprinter”

Gracja Kalibabka: mistrzyni województwa w biegu 
na 600m 28.08.16 Goleniów; wicemistrzyni województwa 
w biegu na 300m  30.04.16 Złocieniec; mistrzyni woje-
wództwa w sztafetowych biegach przełajowych 22.10.16 

Tychowo; IV miejsce w mistrzostwach województwa w 
biegach przełajowych 19.04.16 w Policach; zwyciężczy-
ni wielu prestiżowych biegów ulicznych i przełajowych; 
zwyciężczyni Grand Prix w  LA w Międzyzdrojach(300 m) 
;  mistrzyni powiatu w biegach przełajowych w Wolinia;

Klaudiusz Muszyński: mistrz województwa w LA 
w pchnięciu kulą w kategorii młodzików    30.04.16     
Złocieniec; wicemistrz województwa w kategorii młodzi-
ków w pchnięciu kulą 28.08.16 Goleniów; mistrz 
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Powiatu  w pchnięciu kulą 5kg Międzyzdroje;
Miłosz Kleszczyński: mistrz województwa w LA w 

biegu w skoku w dal w kategorii młodzików Złocieniec 
30.04.2016; wicemistrz województwa w kategorii młodzi-
ków w skoku w dal 27.08.16  Goleniów; mistrz powiatu 
w biegach rozstawnych w sztafecie 4x100; finalista wie-
lu prestiżowych mitingów LA na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim;

Olga   Domaradzka: mistrzyni województwa w szta-
fetowych biegach przełajowych 22.10.16   Tychowo; 
wicemistrzyni województwa LZS-ów w biegach przeła-
jowych 20.09.2016  Dobra Nowogardzka; zwyciężczyni 
wielu prestiżowych  biegów ulicznych i przełajowych; mi-
strzyni powiatu w biegu na 600m; drużynowa mistrzyni 
powiatu w LA;

Natalia Pender: brązowa medalistka mistrzostw woje-
wództwa młodzików w biegu na 600m 30.04.16 Złocieniec; 
mistrzyni województwa w sztafetowych biegach prze-
łajowych 22.10.16 Tychowo; IV zawodniczka mistrzostw 
województwa młodziczek w biegu na 1000m  27.08.16 
Goleniów; złota medalistka Mistrzostw Powiatu w bie-
gach przełajowych na dystansie 1500m Wolin; mistrzyni 
powiatu w biegu na 1000m Międzyzdroje; mistrzyni po-
wiatu w sztafecie szwedzkiej; V zawodniczka mistrzostw 
woj. w biegach przełajowych 19.04.16 Police;

Hubert Leśniewski: mistrz województwa w biegu 
na 300 m w kategorii młodzików 30.04.2016  Złocieniec; 
IV zawodnik mistrzostw województw w sztafetowych 
biegach przełajowych 22.10.16 Tychowo; V zawodnik mi-
strzostw województwa młodzików w biegu na 600m 
28.08.16  Goleniów; mistrz powiatu w biegu na 300 me-
trów; mistrz powiatu w sztafecie 4x100m; zwycięzca wielu 
prestiżowych biegów ulicznych i przełajowych

Natalia Kalisiak: mistrzyni województwa w szta-
fetowych biegach przełajowych 22.10.16 Tychowo; 
V zawodniczka mistrzostw województwa w biegach 
rozstawnych –     sztafeta  szwedzka     Szczecin; VIII za-
wodniczka  mistrzostw województwa  w LA w biegu na 
100m, w kategorii  młodziczek –  30.04.16    Złocienień; 
mistrzyni powiatu w LA w biegu na 100m – Międzyzdroje; 
mistrzyni powiatu w sztafecie szwedzkiej- Międzyzdroje; 
finalistka wielu prestiżowych biegów ulicznych i przełajo-
wych –  Wapnica, Stepnica; 

Wiktoria Szada-Borzyszkowska: mistrzyni woje-
wództwa w sztafetowych biegach przełajowych 22.10.16 
Tychowo; V zawodniczka mistrzostw województwa w LA 
w biegu na 300m 30.04.16 Złocieniec; mistrzyni powia-
tu w biegu na 300 m Międzyzdroje; mistrzyni powiatu w 
sztafecie szwedzkiej Międzyzdroje; wicemistrzyni powiatu 
w biegach przełajowych- Wolin;

Aurelia Tomczyk: brązowy medalista Mistrzostw 
Powiatu w  LA w biegu na 100m; mistrz powiatu w bie-
gach rozstawnych – sztafeta 4x100;

Anna Ludwicka: wicemistrzni powiatu w LA w biegu 
na 600m; mistrzyni województwa w sztafetowych bie-
gach przełajowych 22.10.16 Tychowo; mistrzyni powiatu 

w biegu rozstawnym – 4x 100m 

Maja Wichowska: mistrzyni powiatu w sztafecie 4 x 
100 m Międzyzdroje; wielokrotnie stawała na podium w 
biegach sprinterskich na terenie powiatu i województwa;

Klaudia Szabat: mistrzyni województwa w szta-
fetowych biegach przełajowych 22.10.16 Tychowo; IV 
zawodniczka mistrzostw województwa LZS-w w biegach 
przełajowych 20.09.16  Dobra Nowogardzka; mistrzy-
ni Powiatu w sztafecie 4 x 100 m; srebrna medalistka 
mistrzostw powiatu w biegu na 600m-Międzyzdroje; 
brązowa medalistka mistrzostw powiatu w biegach prze-
łajowych-Wolin

Oliwia Czerniak: wicemistrzyni powiatu w biegu na 
1500m-Wolin; mistrzyni województwa w sztafetowych 
biegach przełajowych 22.10.16 Tychowo; mistrzyni po-
wiatu w biegach rozstawnych(sztafecie szwedzkiej); 
zdobywczyni wielu stopni podium w prestiżowych bie-
gach ulicznych i przełajowych; VI zawodniczka mistrzostw 
województwa w biegu na 600 m 30.04.16 Złocieniec;

Róża Pieroszkiewicz: mistrzyni województwa w 
sztafetowych biegach przełajowych 22.10.16 Tychowo; 
mistrzyni Powiatu w biegu na 100m; brązowa medalistka 
mistrzostw województwa w biegu na 100m;

Julia Kuczyńska: mistrzyni województwa w sztafeto-
wych biegach przełajowych 22.10.16 Tychowo; mistrzyni 
Powiatu w biegu na 600m; brązowa medalistka mistrzostw 
województwa LZS-ów w biegu na 600m 20.09.16  Dobra 
Nowogardzka;

Wiktoria Kalemba: mistrzyni województwa w szta-
fetowych biegach przełajowych 22.10.16 Tychowo; 
wicemistrzyni Powiatu w biegu na 100m; V zawodnicz-
ka mistrzostw województwa w biegu na 300m 27.08.16  
Goleniów;

Zawodnicy klubu w sezonie 2016  zdobyli 13 klas 
sportowych w LA:

• III klasa sportowa w biegu na  600m  Gracja Kalibabka
• III klasa sportowa w biegu na  300m  Gracja Kalibabka
• IV klasa sportowa 1000m Natalia Pender
• V klasa sportowa na 600m Natalia Pender
• V klasa  sportowa100m Maja Wichowska
• IV klasa sportowa w biegu na 100m Natalia Kalisiak
• IV klasa sportowa w biegu na 300m Natalia Kalisiak
• V klasa sportowa w biegu na 300m Wiktoria Szada-
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Borzyszkowska
• III klasa sportowa w biegu na 300m Hubert Leśniewski
• V klasa sportowa w biegu na 600m Hubert Leśniewski
• III klasa sportowa w biegu na 100m Róża Pieroszkiewicz
• IV klasa sportowa w biegu na 300m Róża Pieroszkiewicz
• IV klasa sportowa w biegu na 300m Olga Domaradzka
W imieniu własnym pragnę pogratulować wszystkim 

zawodnikom Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” 

Wolin osiągniętych wysokich wyników sportowych, a tak-
że podziękować wszystkim osobom, które wspomagały 
klub na co dzień, a bez których działalność sportowa klu-
bu nie mogłaby być realizowana. Jeszcze raz serdecznie 
dziękuje Burmistrzowi Wolina oraz Radzie Miejskiej w 
Wolinie za finansowe wsparcie działalności sportowej na-
szego klubu w sezonie 2016. 

Adam Wielechowski

Zawodnicy UKS „Sprinter” Wolin na najwyższych stopniach podium podczas 
Mistrzostw Województwa w Biegach Przełajowych

Dnia 11 marca 2017 r. w Policach odbyły się Mistrzostwa 
Województwa w Biegach Przełajowych w kategorii dzie-
ci, dzieci starszych, młodzików i juniorów młodszych. 
W imprezie wystartowało 531 uczestników. Zawodnicy 
UKS „Sprinter” Wolin rywalizowali w czterech kategoriach 
wiekowych na dystansie 1000 m zdobywając trzy złote 
medale i dwa brązowe.

W kategorii młodziczek (U-16) - I miejsce zdobyła 
Gracja Kalibabka, w kategorii młodzików  (U-16) - I miej-
sce zdobył Hubert Leśniewski, III miejsce Oskar Łużny, w 
kategorii juniorek młodszych (U-18) - I miejsce zdobyła 
Olga Domaradzka, III miejsce Natalia Pender, VI miejsce 
Wiktoria Szada-Borzyszkowska, zaś w kategorii juniorów 

młodszych - V miejsce zdobył Klaudiusz Muszyński.
Pozostałe miejsca: VIII miejsce Oliwier Gałwiaczek, VIII 

miejsce Anna Ludwicka, IX miejsce Kacper Kranz, XVII 
miejsce Szymon Tomków, XVIII miejsce Julia Kuczyńska, 
XX miejsce Mateusz Lis, XXII miejsce Róża Pieroszkiewicz.

Nadmienić należy, że w okresie ferii zimowych za-
wodnicy klubu kształtowali formę na obozie sportowym 
w Szklarskiej Porębie. Wysoka dyspozycja zawodników 
potwierdza bardzo dobre przygotowanie wytrzymało-
ściowe, co jest dobrym prognostykiem w zbliżającym się 
sezonie startowym.

Gratulacje!
Adam Wielechowski

Kurs kandydatów na sędziów LA
Dnia 28.01.2017r. w Sali Konferencyjnej OSiR w Wolinie 

odbył się kurs kandydatów na sędziów LA organizowany 
przez Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie. W kursie na sędziów 
LA uczestniczyło około 40 osób z Kamienia Pomorskiego, 
Dziwnowa, Stargardu, Szczecina oraz Wolina. Kurs 
prowadzili sędziowie ze Szczecina i Stargardu.   Nad prze-
biegiem kursu i prawidłową dokumentacją nadzorował 
Przewodniczący Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Pan 
Stanisław Tarnawski.

Edward Arys 
Dyrektor OSir

Dnia 11.03.2017r. w Policach odbyły się Mistrzostwa 
Województwa w biegach przełajowych ,,Lekkoatletyka dla 
każdego” w różnych kategoriach wiekowych ,gdzie z du-
żym powodzeniem startowali zawodnicy UKS ,,Kormoran” z 
Wolina. 

 Rocznik 2006 chłopcy: (startowało 51 zawodników)
1.Cyprian Stasiak-Goleniów
2.Kornel Zdrzenicki –Myślibórz
3.Bartosz Kruk-Świdwin
4.Mateusz Przybylski –Wolin
5.Alan Dobieżyński-Police
6.Hubert Trawniczek-Wolin
Startowało 51 zawodników.

Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowych ,,Lekkoatletyka dla każdego”
Rocznik 2005 dziewczęta: (startowało 53 zawodniczki)
1.Weronika Łużyńska-Szczecin
2.Zuzanna Szondelmajer-Myślibórz
3.Zuzanna Kondratiuk -Dobra k/Nowogardu
4.Amelia Szokaliuk – Myslibórz
5.Ewa Kozaczuk- Wolin
6.Amelia Anczewska – Świnoujście 
Dziękuję także pozostałym zawodnikom Julicie 

Andruszkiewicz, Oli Kozaczuk , Natalii Rybarczyk, Oli 
Jaroszewicz i Miłoszowi Galwiaczkowi którzy startowali w 
tych zawodach ale nie uzyskali punktowanych miejsc. 

Prezes UKS ,,Kormoran” Renata Łuczak -Arys
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Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” 
na obozie sportowo-rekreacyjnym

W dniach od 11 do 18 lutego 2017 r. zawodnicy 
Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Kormoran”  z Wolina wraz 
z opiekunami przebywali na obozie sportowo-rekreacyjnym w 
Międzyzdrojach.     Celem obozu było przygotowanie zawod-
ników do startów w lekkoatletycznych zawodach sportowych. 
Treningi odbywały się dwa razy dziennie, jeden po plaży drugi 
w hali sportowej. Ponadto zawodnicy codziennie spacerowa-
li po ciekawych miejscach Międzyzdrojów. Byli także w kinie 
oraz na basenie. Serdecznie dziękuję wszystkim zawodnikom za 
duże zaangażowanie na treningach podczas obozu oraz rodzi-
com za przywiezienie i odebranie swoich pociech z obozu.

Prezes UKS ,,Kormoran” Renata Łuczk-Arys

Sukces Zapaśnika - Wielki  Kordian Skrzyński
W  dniu 08.02.2017 r. w Białogardzie odbył się pojedynek 

zapaśniczy Krajowej Ligi Zapaśniczej pomiędzy klubami Unii 
Racibórz i AKS Białogard. 

Bardzo dobrze spisał się wychowanek Zbigniewa 
Wróblewskiego i Krzysztofa Skrzyńskiego zapaśnik Kordian 
Skrzyński, który w swojej walce nie dał szans swojemu rywalo-
wi wygrywając 8-0.

Kordian Skrzyński został nagrodzony statuetką  przez sę-
dziów za najlepszego zawodnika pojedynku Krajowej Ligi 
Zapaśniczej.

Przypomnijmy Kordian Skrzyński to 4-krotny Mistrz Polski, 
5-krotny zawodnik Mistrzostw Europy uczestnik Mistrzostw 
Świata.    

Trenerzy: Zbigniew Wróblewski i Krzysztof Skrzyński podkre-
ślają, iż wyniki zdobyte przez Kordiana Skrzyńskiego świadczą o 
jego dużym potencjale na przyszłe lata

Zawodnicy Wolińskiego Klubu Karate 
na Mistrzostwach Polski Północnej w Międzyzdrojach

W sobotę 18 marca 2017 r. w hali sportowej im. Andrzeja 
GRUBBY przy ul. Leśnej 17 w Międzyzdrojach odbyły się 
„Mistrzostwa Polski Północnej Polskiej Federacji Kyokushin 
Karate”. W mistrzostwach udział wzięli zawodnicy z 23 ośrod-
ków: Bydgoszcz, Bytów, Chełmno, Chełmża, Choszczno, 
Gdańsk, Golub-Dobrzyń, Kalisz, Kalisz Pomorski, Krzyż, 

Kościerzyna, Lubsza, Łobez, Międzyzdroje, Solec Kujawski, 
Świecie, Świnoujście, Toruń, Wąbrzeźno, Władysławów, Wolin, 
Zduńska Wola, Złocieniec.                    

W kategorii kata i kumite wystartowało 178 zawodników.
 Organizatorem turnieju był Międzyzdrojski Klub Sportowy 

Bushido przy współpracy i wsparciu finansowym Urzędu 
Miasta Międzyzdroje. 

Oficjalnego otwarcia Mistrzostw dokonał Prezes Polskiej 
Federacji Kyokushin Karate Shihan Bogusław JEREMICZ oraz 
przedstawiciel Rady Miejskiej Pan Adam JAKUBOWSKI z  
Inspektorem do Spraw Społecznych i Kultury Fizycznej Panią 
Jadwigą BOBER.

Zmagania zawodników w konkurencji kata i kumite 
prowadzono na trzech matach. Poziom walk był bardzo wy-
równany i zacięty, większość z nich kończyła się dopiero po 
drugiej dogrywce. Na tak ważnych zawodach nie zabrakło 
także zawodników Wolińskiego Klubu Karate Kyokushin, na-
sza zawodniczka po wyrównanej walce zajęła IV miejsce w 
kata juniorek 16 lat przegrywając jednym punktem o miejsce 
III.

Zarząd WKKK
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Wolin w National Geographic

Wolin zawitał w National Geographic. A dokładnie w 
marcowym wydaniu tego magazynu. Artykuł na temat 
wikingów ukazał się w większości narodowych wydań, w 
tym takich jak: amerykańskie, niemieckie, francuskie, wło-
skie, angielskie, hiszpańskie, a nawet z Tajwanu.  

Artykuł opowiada o wikingach, ich podbojach, 
żeglarskim kunszcie, życiu codziennym i odkryciach ar-
cheologicznych związanych z ich tradycją. W polskim 
wydaniu możemy przeczytać dodatkowo o najciekaw-
szych badaniach wykopaliskowych na terenie naszego 
kraju i naukowych dyskusjach związanych z wpływem 
wikingów na dynastię Piastów. Zdjęcia towarzyszące arty-

kułom  wykonane zostały na zlecenie National Geographic 
w czasie Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie oraz w 
duńskim skansenie w Ribe. Dodatkowo możemy obej-
rzeć w Internecie film zrealizowany w ubiegłym roku w 
Wolinie. Z wykorzystaniem specjalistycznych kamer ekipa 
filmowa stworzyła materiał w systemie 360o.  Cieszy nas 
ogromnie, że spośród wielu historycznych festiwali  odby-
wających się na świecie właśnie Wolin został wybrany do 
zrealizowania tego ciekawego projektu.

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów

https://www.youtube.com/watch?v=oNEW4qPacGw 

Kocioł Wyobraźni w Domysłowie
Po raz drugi w Domysłowie od 07.10.2016 r. do 28.07.2017 

r. realizowany jest projekt „KOCIOŁ WYOBRAŹNI”, w któ-
rym uczestniczą dzieci i młodzież z Domysłowa, Kodrąbia, 
Ładzina, Warnowa, Wisełki i Kołczewa. W ramach projektu 
w różnych grupach wiekowych prowadzone są w trzech 
cyklach otwarte warsztaty edukacyjne i artystyczne. 

Pierwszy cykl to ukształtowana zabawa i działania 

ruchowo-artystyczne zintegrowane z nauką języka nie-
mieckiego i warsztaty teatralne obejmujące improwizacje, 
pracę z ciałem, z tekstami, z dykcją, przygotowanie przed-
stawienia, scenografii, rekwizytów, kostiumów. Drugi cykl to 
„Klaunada” a w niej odkrywanie elementów sztuki cyrkowej 
takich jak żonglerka (praca z piłkami, obręczami, talerzami 
cyrkowymi, maczugami, slack line, diabolo), chodzenie na 
szczudłach, pantomima, zabawy taneczne, nauka wiązania 
balonów w różne kształty. Trzeci cykl to warsztaty dźwię-
kowo-muzyczne pt. „Dźwięk natury – natura dźwięków 
czyli malujemy świat muzyką”. Celem ich jest nabywanie 
umiejętności słuchania i rozpoznawania dźwięków z otacza-
jącego świata, poznanie różnych rodzajów instrumentów 
np. strunowych, dętych, klawiszowych, perkusyjnych i po-
przez próby gry na nich zdobywanie umiejętności zabawy 

instrumentami i dźwiękami, nagrywanie tych muzycznych 
improwizacji. Zwieńczeniem wszystkich działań będzie 
wspólny artystyczny pokaz, który zaprezentowany  zosta-
nie latem na festynie rodzinnym „DOMYSŁÓW NA WESOŁO”.                                                                                                                    
Należy również wymienić korzyści jakie osiągają uczest-
nicy tego przedsięwzięcia: zachęta do tworzenia i 
przepracowywania własnych pomysłów, radość z two-
rzenia, doświadczenie współpracy w grupie, rozwijanie 
kreatywności, pasji, czy takich cech charakteru jak pew-
ność siebie, wiara we własne siły, odwaga. Prowadzący 
warsztaty Jolanta Janczykowska, Tomek Kubik i Szymon 
Wysocki zwracają szczególną uwagę na bardzo ważny 
aspekt w pracy z dziećmi i młodzieżą, jakim jest integra-
cja i chęć wspólnego działania. Sukcesem integracji jest 
liczne uczestnictwo i sama chęć uczestniczenia także w 
innych działaniach organizowanych w Domysłowie jak: 
kulig, zabawa karnawałowa przebierańców czy odby-
wające się obecnie warsztaty dekoracji świątecznych.                                                                                                                
Z racji tego, że projekt ten realizowany jest w formie 
otwartych działań, zawsze mile widziani są chętni do 
uczestnictwa w nim. Zapraszamy. Szczegóły można uzy-
skać pod nr tel. 692592941.

Projekt „KOCIOŁ WYOBRAŹNI” wspierany jest przez: 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Firmę Kristone - 
Krystian Suda, Navikon SRY Sp. zo.o., Młyny Stoisław, Bank 
Spółdzielczy w Wolinie, Ośrodek Kultury Gminy  Wolin, 
Sołectwo Domysłów. 

Jolanta Janczykowska

Strzelanie Wiosenne 
o Puchar Burmistrza Wolina

W dniu 19.03.2017 r. na strzelnicy w Ładzinie odby-
ło się Strzelanie Wiosenne o Puchar Burmistrza Wolina. 
Wyniki współzawodnictwa w  poszczególnych katego-
riach przedstawiają się następująco:
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Kategoria Młodzieżowa - strzelanie z Wiatrówki kal. 4.5 
mm do zapadek na dystansie 10m: I - miejsce - Kamiński 
Emil; II - miejsce - Krzos Ewelina; III - miejsce - Szczepan 
Ola.

Kategorie dla Członków Bractwa - strzelanie z karabin-
ka kalibru .22LR  do Tarczy Okolicznościowej na dystansie 
50m: I - miejsce - Sołtys Czesław; II - miejsce - Nadolny 
Norbert; III - miejsce - Branicki Leszek.

Strzelanie z karabinka kalibru .22LR  do Zapadek na 
dystansie 50m: I - miejsce - Branicki Leszek; II - miejsce - 
Rybczyńska Monika; III - miejsce - Łopata Edward.

Nasi dostojni Jubilaci, 
Pionierzy Ziemi Wolińskiej

Przedstawiamy Państwu dostojnych Jubilatów, pionie-
rów ziemi wolińskiej, którzy ukończyli 90 lat i więcej oraz są 
mieszkańcami naszej gminy. Burmistrz Wolina Eugeniusz 
Jasiewicz i Sołtysi miejscowości, w których mieszka Jubilat 
odwiedzili Jubilatów w dniu ich święta – urodzin składając 
Im gratulacje, życzenia wielu lat życia w zdrowiu, dobrym 
samopoczuciu i pogodzie ducha. Jubilaci symbolicznie 
otrzymali od władz bukiety kwiatów oraz drobne upo-
minki. Poniżej opisujemy bardzo bogate i ciekawe historie 
przybycia Jubilatów na ziemie wolińskie.

Wacław Krzywański urodził się 19.12.1926 r. w 
Olszakach w byłym woj. łódzkim w rodzinie rolniczej. 
Mieszkał tam z Rodzicami i ośmiorgiem rodzeństwa. 
Uczęszczał do szkoły podstawowej, kiedy to w 1939 r. wy-
buch II wojny światowej przerwał jego naukę. W czerwcu 
1940 r. został wraz z Rodzicami i młodszym rodzeństwem 
(piątka dzieci) wywieziony na roboty do Niemiec do 
gospodarstwa rolnego w Brisov. Starsze rodzeństwo 
Kazimierz, Helena, Stanisława i Marian pracowali także na 
przymusowych robotach w gospodarstwie rolnym, ale na 
Dolnym Śląsku w Jaworze. Najstarszy brat Kazimierz trafił 
do obozu Rogożnica. W czasie ewakuacji w 1945 r. zginął 
na terenie Austrii. Wacław jako najstarszy z piątki dzieci 
niespełna 14-letni chłopak pracował przy koniach i wyko-
nywał różne prace polowe. Jako Polak bardzo często był 
traktowany bardzo źle,  upodlająco. Na tyle dobrze wspo-
mina ten czas, że rodzina  nie zaznała głodu  i miała dach 
nad głową. 

Jako młody bystry chłopak nauczył się obsługiwać róż-
ne maszyny rolnicze, zaznajomił się z elektrycznością. Po 
zakończeniu wojny wrócili do Polski, ale ich nowo wy-
budowany dom nie nadawał się do zamieszkania, był 
całkowicie zniszczony. Po kilkunastu dniach postanowi-
li przesiedlić się na ziemie odzyskane. Osiedlili się we wsi 
Błotno koło Nowogardu, tam prowadzili całą rodziną go-
spodarstwo rolne. 

Oprócz tego Wacław pracował w Ochotniczej Straży 
Pożarnej, prowadził kino objazdowe. Wykorzystał umie-

jętności, które nabył w czasie pobytu na przymusowych 
robotach w Niemczech. 

W 1954r ożenił się. Gdy na świat przyszła córka 
Marianna (55) postanowił wyprowadzić się od Rodziców. 
Najpierw krótko mieszkał w wynajmowanym pokoiku w 
pobliskiej wsi Grabin, następnie wyjechał ze swoją rodzi-
ną do siostry Heleny do Maszewa koło Nowogardu. Podjął 
pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  jako pracow-
nik fizyczny. Dostał przydział na mieszkanie komunalne 
(2 pok+kuchnia). Po roku  pracy w ZGK podjął pracę w 
maszewskiej betoniarni. W1958 r. na świat przyszedł syn 
Roman i w następnym roku córka Ewa. Betoniarnia w 
Maszewie przechodziła przemiany od ciężkiego ręcznego 
ubijania betonowych kręgów, płyt chodnikowych, trelinki 
do prac przy maszynach, które tą ręczną pracę wyręcza-
ły. Wacław również awansował na brygadzistę następnie 
majstra. W międzyczasie zrobił różne kursy zawodowe i 
ukończył przerwaną przez wojnę naukę w szkole podsta-
wowej. Jako bardzo dobry pracownik został wytypowany 
do pracy w nowo powstałej fabryce domów Gryfbet  w 
Szczecin Płoni. Przez 2 lata dojeżdżał z Maszewa do Płoni 
pociągiem do pracy. Fabryka Gryfbet pobudowała dla 
swych pracowników mieszkania zakładowe.

W 1975 r. rodzina Wacława otrzymała czteropokojo-
we mieszkanie z kuchnią, łazienką, toaletą, ciepłą i zimną 
wodą bieżącą. Luksus! Raj na ziemi! W tym zakładzie pra-
cy pracował do emerytury wraz ze swoją żoną Jadwigą. 
W 1993 r. niespodziewanie owdowiał. W 2006 r. przepro-
wadził się do najstarszej córki i jej męża Włodzimierza do 
Recławia. Jubilat doczekał się pięcioro wnucząt (Marcin, 
Anna, Agnieszka, Artur, Marek) oraz pięcioro prawnucząt 
(Aleksandra, Dawid, Wiktor, Jakub, Paweł) i szóste prawnu-
czę w drodze. 

Dzień Urodzin 19.12.2016 r. Jubilat spędził bardzo 
uroczyście w godz. południowych w obecności córki 
Marianny jej męża Włodzimierza siostry żony Eugenii, jej 
męża Zbigniewa wnuczki Ani. Wieczorem odbyła się 
dziękczynna Msza Św., w której również uczestniczył syn 
Roman z żoną i synem, córka Ewa, wnuk Marcin z żoną 
i dziećmi, wnuczka Ania z mężem i dziećmi. Zaproszone 
było rodzeństwo Jubilata, ale niestety na podeszły wiek i 
stan zdrowia nie byli z nami, kontaktowali się telefonicz-

Kategorie dla Gości - strzelanie z karabinka kali-
bru .22LR  do Zapadek na dystansie 50m: I -miejsce  
-  Ideliowicz Maciej; II - miejsce - Lambrecht Daniel; III - 
miejsce - Ideliowicz Wojciech

Kategoria dla Gości, oraz Członków Bractwa - strzelanie 
z karabinka kalibru .22LR  do Kura  na dystansie ca. 10m: I - 
miejsce  -  Kur Zloty –Sokołowski Marcin; II  - miejsce  -  Kur 
Srebrny – Lambrecht Daniel; III - miejsce  -  Kur Brązowy –  
Łopata Maria.

Hetman KBS Wolin
Cenzartowicz Wojciech

PIONIERZY ZIEMI WOLIŃSKIEJ
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nie. W pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia 2016 r. 
wszyscy bez wyjątku byli z Kochanym Tatą, Dziadkiem i 
Pradziadkiem (21 osób). 

Pani Antonina Andziulewicz urodziła się 22 grudnia 
1926 r. w miejscowości Brzózka w obwodzie grodzieńskim 
na obecnej Litwie. Rodzice prowadzili małe gospodarstwo 
rolne, gdzie Jubilatka wychowywała się wraz z nieżyją-
cym już dziesięciorgiem rodzeństwa – trzema siostrami i 
siedmioma braćmi. Jako najstarsza pomagała rodzicom w 
wychowaniu młodszego rodzeństwa. W rodzinnych stro-
nach w 1953 roku wyszła za mąż za Juliana Andziulewicza. 
W 1958 roku w ramach tzw. drugiej repatriacji przybyła z 
mężem i dwoma córkami na ziemie zachodnie do rodzi-
ny męża w miejscowości Samlino koło Golczewa. W 1962 
roku całą rodziną przenieśli się do Zagórza gdzie objęli 3 
hektarowe gospodarstwo rolne, zbyt małe aby utrzymać 
rodzinę. Mąż Jubilatki dodatkowo pracował w Zakładzie 
Melioracji a Pani Antonina w szkole i dodatkowo zajmo-
wała się krawiectwem. 

Pani Antonina Andziulewicz wspólnie ze zmarłym w 
1992 r. mężem Julianem wychowali dwie córki. Dochowała 
się czworo wnucząt i czworo prawnucząt.   

Pan Julian Bagrowski urodził się 28 stycznia 1927 r. 
w miejscowości Skępe w województwie kujawsko-pomor-
skim, powiecie lipnowskim. Okres przedwojenny spędził 
w domu rodzinnym wspólnie z pięciorgiem rodzeństwa: 
czterema braćmi – Edwardem, Janem, Stanisławem i 
Kazimierzem oraz siostrą Marysią. Z rodzeństwa Jubilata 
żyją jeszcze dwie osoby: brat Stanisław mieszkający w 
Bielsku Białej  i siostra Marysia mieszkająca w Świnoujściu. 
Po zakończeniu II wojny światowej starszy brat Jubilata 
Edward został wcielony do wojska i podczas szkolenia na 
poligonie został ranny. Po zwolnieniu z wojska jako osad-
nik wojskowy przyjechał do Dargobądza. Ojciec Pana 
Juliana, który był piłsudczykiem, ukrywając się przed 
aresztowaniem w 1947 roku przyjechał do syna na ziemię 
wolińską do Dargobądza. W 1948 roku Pan Julian z poślu-
bioną w 1947 roku żoną Celiną przyjechał do rodziców i 
brata do Dargobądza i pozostał na stałe. Wraz z ojcem pra-
cował przy utrzymaniu dróg a później nadzorował most 
pontonowy na Dziwnie w Wolinie. Żona Jubilata praco-
wała w przedszkolu w Wolinie. W 1950 roku Pan Julian 
przeprowadził się do Wolina i podjął pracę w Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, gdzie przepracował 
16 lat. Następnie 27 lat był zawodowym strażakiem, po-
czątkowo w Międzyzdrojach a następnie pływał na statku 
pożarniczym „Strażak” w portowej straży pożarnej w 
Świnoujściu.  

 Pan Julian Bagrowiski wspólnie ze zmarłą w 2012 
r. żoną Celiną wychowali dwoje dzieci –  córkę Alinę 
mieszkającą w Wolinie i syna Ryszarda mieszkającego w 
Pyrzycach. Dochował się czworo wnucząt, ośmioro pra-
wnucząt i jednego praprawnuka. 

Pani Mieczysława Teresa Malikowska urodziła się 
16 lutego 1927 roku w miejscowości Zawoja położonej u 
stóp Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim, w powiecie su-

skim w województwie małopolskim, gdzie wychowywała 
się wraz z trójką młodszych braci, obecnie mieszkających 
w Kamieniu Pomorskim, Bielsku Białej i Siedlcach. Ojciec 
Jubilatki pracował w lasach państwowych a mama zaj-
mowała się prowadzeniem domu. Okres zawieruchy 
wojennej Pani Mieczysława spędziła w domu rodzinnym. 

Po zakończeniu II wojny światowej w 1951 roku w 
poszukiwaniu pracy przyjechała na wyspę Wolin i zamiesz-
kała w Wiejkowie, gdzie podjęła pracę w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym. Po kilku latach sprowadziła do 
siebie mamę. W Wiejkowie poznała pochodzącego ze 
Śląska Eryka Malikowskiego, z którym w 1954 roku wzię-
li ślub. Mąż także pracował jako stajenny w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym w Wiejkowie. 

Pani Mieczysława Teresa Malikowska wspólnie ze 
zmarłym w 1966 roku mężem Erykiem wychowali ośmioro 
dzieci: 6 synów - zmarłego jako niemowlę Jana; Waldemara 
i Tadeusza mieszkających w Wolinie; Mieczysława i 
Stanisława mieszkających w Wiejkowie i Jana mieszkają-
cego w Wieluniu oraz dwie córki: Helenę mieszkającą w 
Hamburgu i Barbarę mieszkającą w Płotach. Dochowała 
się siedemnaścioro wnucząt, dwadzieścia troje prawnu-
cząt i jednego praprawnuka.

Pani Helena Kostrzewa urodziła się 16 lutego 1922 r. 
w miejscowości Jaranówek w gminie Brześć Kujawski, po-
wiecie Włocławek w województwie Kujawsko-Pomorskim. 
Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę została 
wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec do gospo-
darstwa rolnego koło Hanoweru. Tam poznała swojego 
męża Wacława. Po II wojnie światowej w 1948 roku wraz 
z mężem przyjechała do Wisełki. Mąż podjął pracę w nad-
leśnictwie. 

Pani Helena Kostrzewa wspólnie ze zmarłym w 1986 
r. mężem Wacławem wychowali czworo dzieci: dwóch 
synów – Zbigniewa, który już nie żyje i Eugeniusza oraz 
dwie córki: Krystynę i Danutę. Dochowała się dwóch wnu-
ków i dwóch prawnuczek.   

Pani Genowefa Świetlik urodziła się 6 marca 1920 
r. w miejscowości Ruda w gminie Tuliszków w powie-
cie Konin. Wychowywała się koło Baranowicz (obecna 
Białoruś), gdzie ojciec pracował jako leśniczy u hrabiego 
Emeryka Czapskiego. Po agresji Związku Radzieckiego na 
Polskę na początku 1940 roku z całą rodziną, ojcem, mat-
ką i trojgiem rodzeństwa została wywieziona na Syberię, 
gdzie do końca wojny w niewolniczych warunkach pra-
cowali w lesie. Tam poznała swojego późniejszego męża 
Mikołaja, z którym jeszcze na zesłaniu wzięła ślub cy-
wilny. Mąż i dwaj bracia Jubilatki na Syberii wstąpili do 
tworzącego się Wojska Polskiego – mąż i brat Ludwik do 
1. Dywizji Piechoty, z którą przeszli cały szlak bojowy do 
Berlina, a drugi brat Józef do armii gen. Andersa, z któ-
rą walczył na Bliskim Wschodzie i południowej Europie 
– obecnie mieszka w Nowym Jorku. Mundur wojskowy i 
liczne odznaczenia bojowe nieżyjącego już męża Jubilatki 
są przechowywane w naszym Muzeum Regionalnym im. 
A. Kaubego. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 
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roku, mąż Pani Genowefy jako osadnik wojskowy przyje-
chał do Wolina, gdzie objął 10-hektarowe gospodarstwo 
rolne i następnie sprowadził żonę i syna. Pani Genowefa 
należy do Związku Sybiraków  i w 2005 roku została od-
znaczona przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
Krzyżem Zesłańców Sybiru. Godna podziwu jest obecna 
aktywność dostojnej Jubilatki, działa w Wolińskiej grupie 
modlitewnej, której członkinie spotykają się systematycz-
nie modląc się a później przy kawie i herbacie prowadzą 
dyskusje towarzyskie. 

Pani Genowefa wspólnie ze zmarłym w 1967 r. mę-
żem Mikołajem wychowali pięcioro dzieci: nieżyjącą już 
córkę Jadwigę, oraz 4 synów: urodzonego jeszcze na 
Syberii Stanisława, który kilka lat temu zginął w wypad-
ku, Ryszarda mieszkającego koło Koszalina, oraz Romana 
i Jozefa mieszkających w Wolinie. Dochowała się siedem-
naścioro wnucząt i troje prawnucząt. 

Złota rocznica ślubu
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Wolinie w dniu 

13.12.2016r. Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz wrę-
czył Państwu Stanisławie i Czesławowi Dziemidowicz 
zamieszkałym w Gogolicach przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej „Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. 

Po zawarciu małżeństwa w 1966r. zamieszkali w 
Zagórzu a w 1983 r. kupili gospodarstwo w Gogolicach, 
gdzie mieszkają do dziś. Dochowali się trzech synów i jed-
nej córki. Mają siedem wnuczek, trzech wnuków i dwóch 
prawnuków.

Z okazji złotych godów Jubilaci przyjęli życzenia dłu-
gich lat życia w zdrowiu i wielu dalszych szczęśliwych lat.

Grażyna Krupa 
Kierownik USC

Pani Edelkraut Jagła urodziła się 23 marca 1927 r. 
w Świnoujściu. Ojciec Jubilatki zmarł jak miała 6 lat, wy-
chowywała ją mama razem z 10 lat starszą siostrą Elzą. 
Okres II wojny światowej spędziła w domu rodzinnym, 
kończąc szkolę podstawową i technikum ekonomiczne. 
Po zakończeniu wojny z powodu głodu panującego w 
Świnoujściu, w Sylwestra 1945 roku przyjechała do dziad-
ków do Rekowa i pozostała tam na stałe. Tam poznała 
Stanisława Jagłę, z którym w kwietniu 1948 roku wzięła 
ślub. Wspólnie z mężem prowadzili 10-hektarowe gospo-
darstwo rolne. 

Pani Edeltraut Jagła wspólnie ze zmarłym w 1987 roku 
mężem Stanisławem wychowali troje dzieci: jednego 
syna – Stanisława mieszkającego w Rekowie i dwie cór-
ki – Monikę mieszkankę Chynowa i Danutę mieszkającą w 
Warszawie. Dochowała się ośmioro wnucząt i trzynaścio-
ro prawnucząt.   

Drogim Jubilatom życzymy co najmniej 150 lat!

Doniosły Jubileusz 100. urodzin pani Felicji Sielach
We wtorek - 27 grudnia 2016 r. doniosły Jubileusz 100. 

urodzin obchodziła mieszkanka Gminy Wolin Pani Felicja 
Sielach z Wisełki. Z tej okazji w Zakładzie Pielęgnacyjne 
-Opiekuńczym NZOZ „Zdrowie” w Międzywodziu, gdzie 
przebywa Jubilatka, personel zakładu przygotował 
wzruszającą uroczystość. Rozpoczęła ją msza święta 
odprawiona przez księdza Józefa Stanisława Barona z 
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela Salwatorianie z udzia-
łem pensjonariuszy i pracowników zakładu oraz gości: 
Burmistrza Wolina, przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, zaprzyjaźnionej z nią Pani Magdy 
Brzezińskiej z Wisełki i bratanka Tadeusza Wieczorka z 
Sulejówka.

Po mszy Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz przeka-
zał życzenia przesłane przez premier rządu Panią Beatę 
Szydło i wręczył przesłany list gratulacyjny, a także zło-
żył w imieniu własnym i mieszkańców gminy serdeczne 
życzenia zdrowia i długich lat życia oraz wręczył wiązan-
kę kwiatów oraz kosz z owocami i słodyczami. Życzenia w 
imieniu prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złoży-
ła przedstawicielka Inspektoratu ZUS w Świnoujściu Pani 
Iwona Czyż. Do życzeń przyłączyli się pensjonariusze i 
pracownicy zakładu. Na zakończenie uroczystości przy 
kawie i urodzinowym torcie wszyscy odśpiewali Jubilatce 
nie sto ale „długich lat życia”. Bratanek Jubilatki przekazał 
Burmistrzowi kopię aktu chrztu Pani Felicji z 1917 roku.

Felicja Sielach urodziła się 27 grudnia 1916 r. w miej-
scowości Kąty Goździejewskie w powiecie mińskim 
na Mazowszu. Wychowywała się wśród siedmiorga ro-
dzeństwa: czterech sióstr i trzech braci, z których żyje 
jeszcze tylko 94. letnia siostra Apolonia mieszkająca w 
Wesołej pod Warszawą. Pierwszy mąż Pani Felicji został 
w czasie II wojny światowej wywieziony na roboty przy-
musowe do Niemiec, gdzie zmarł. Po wojnie Jubilatka 
poznała w Wesołej pod Warszawą drugiego męża 

Jerofieja - frontowego żołnierza Wojska Polskiego, z któ-
rym po jego demobilizacji przyjechali na ziemię wolińską 
do Domysłowa gdzie objęli gospodarstwo rolne. Pan 
Jerofiej Sielach oprócz prowadzenia gospodarstwa rolne-
go udzielał się społecznie, między innymi był radnym w 
Wolinie. Po śmierci męża w 1988 roku sprzedała gospo-
darstwo i kupiła domek w Wisełce.

Pani Felicja wspólnie z drugim mężem wychowali jed-
nego syna i dochowała się wnuka, który mieszka w jej 
domu w Wisełce. Jubilatka po ciężkim urazie i przebytej 
operacji - od ponad 5 lat przebywa w Zakładzie pielęgna-
cyjne-opiekuńczym NZOZ „Zdrowie” w Międzywodziu, 
bardzo chwaląc warunki tam panujące i opiekę persone-
lu.

Drogiej Jubilatce życzymy 150 lat!


