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Ostromice będzie miało oczyszczalnię i kanalizację Burmistrz i Marszałek podpisali umowę
Dnia 22 maja 2017 r. w Ostromicach została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a
Gminą Wolin na zadanie: „Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i
przyłączami dla miejscowości Ostromice, gm. Wolin”.
Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”. Całkowity
koszt zadania to 2.752.740,00 zł w tym dofinansowanie ze
środków PROW to 1.429.039,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane metodą „zaprojektuj i
wybuduj”. Planuje się, że do końca kwietnia 2018r. zakończone zostaną prace projektowe, a rok później oddana
zostanie do eksploatacji oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna.
W ramach zadania zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków o przepustowości 55m3/d, oraz ok. 2,9km
sieci kanalizacyjnej. Łącznie do systemu planuje się włączyć 56 nieruchomości.
Umowa została podpisana przez wicemarszałka Jarosława Rzepę i burmistrza Wolina Eugeniusza
Jasiewicza w świetlicy wiejskiej w Ostromicach. Obecny
był również radny sejmiku wojewódzkiego pan Zygmunt
Dziewgudź. Licznie przybyli mieszkańcy poruszyli spra-

wy bieżące dotyczące ich miejscowości. Gospodarzami
spotkania w czasie, którego podpisano w/w umowę było
Sołectwo Ostromice, które w szczególny sposób je przygotowało. Była również kawa i smaczne ciasto. Sołtys Pan
Bogdan Czaplicki zapoznał zebranych z uwarunkowaniami środowiskowymi jak i oczekiwaniami mieszkańców
oraz podziękował za dużą dotychczasową życzliwość
panu marszałkowi Jarosławowi Rzepie oraz burmistrzowi
Wolina. W spotkaniu uczestniczyła pani Danuta Szubert –
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oraz pan Dariusz Gajo
– radny z Ostromic.
Agnieszka Pawełczyk

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Wolina

Podczas tegorocznej sesji absolutoryjnej (31 maja 2017
r.) wszyscy obecni radni Gminy Wolin na XXXV sesji głosowali za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Wolina.
Oznacza to, że wykonanie budżetu za rok ubiegły zostało
dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz planami podjętymi przez radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego Gminy Wolin za 2016 rok oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za
2016 rok poprzedzone zostało przedstawieniem pozytywnych opinii w tym zakresie przez Regionalną Izbę
Obrachunkową oraz wszystkie komisje stałe rady: Komisję
Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych;
Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa; Komisję
Rewizyjną.
Na 12 obecnych radnych podczas głosowania na
sali, wszyscy głosowali za udzieleniem Burmistrzowi
absolutorium. Po głosowaniu Przewodniczący Rady
i Wiceprzewodnicząca wręczyli Burmistrzowi i jego
Zastępcy bukiety kwiatów.
Burmistrz Wolina podziękował wszystkim swoim pracownikom, podkreślając, że ta praca jest pracą zespołową,
w której każdy dokłada wszelkich starań aby ustawowe
zadania Gminy Wolin były wykonywane w sposób prawidłowy. Podziękowania skierował również do radnych,
którzy, jak zaznaczył, są współautorami kierunku rozwoju naszej gminy.
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Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Wolinie
3 maja 1791 r. została podpisana Konstytucja 3 Maja.
Jako pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa
zasadnicza, gdzie zostały spisane prawa i wolności obywateli. 3 maja mogliśmy uczestniczyć w obchodach 226.
rocznicy zorganizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy
Wolin i Urząd Miejski w Wolinie.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kolegiacie Św.
Mikołaja przy oprawie wokalnej Chóru „Julin” z Wolina.
Część oficjalna uroczystości odbyła się w „Dworku
Wolińskim”, Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie
przygotowała piękne przedstawienie historyczne, które upamiętniało moment podpisania dokumentu
Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie uroczystości Zespół
Wokalny „Wolinianki” zaprezentował nam swój repertuar
przygotowany specjalnie na to wydarzenie.

Agnieszka Pawełczyk

72. rocznica walk o Wolin

4 maja 1945 roku Wolin został wyzwolony - upamięt-

niając tamten czas mieszkańcy Wolina, władze miasta oraz
poczty sztandarowe spotykały się pod Mogiłą Zbiorową
Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym
w Wolinie, oddając hołd poległym Żołnierzom. Podczas
uroczystości na cmentarzu został odczytany apel pamięci i złożone kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Wojska
Polskiego.
Przygotowana prezentacja przez Publiczne Gimnazjum
w Sierosławiu pokazała ogrom zniszczeń, których doznało miasto (70% miasta zostało zniszczone) podczas
walk zbrojnych. Wykład historyczny odbył się w „Dworku
Wolińskim” tam również gościli kombatanci wojenni, którzy nadali uroczystości bardzo szczególny i podniosły
charakter.
Agnieszka Pawełczyk

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie z dofinansowaniem Województwa
Zachodniopomorskiego
12 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w
Kamieniu Pomorskim podpisano umowę pomiędzy samorządem Gminy Wolin, a Województwem
Zachodniopomorskim w sprawie udzielenie pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej
w 2017 r. Gmina Wolin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 18 tys. z przeznaczeniem
jej na zadanie „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w użytkowaniu Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Wolinie.” Zadanie będzie wykonane do końca
roku 2017 . Ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisał umowę Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego, a ze strony Gminy
Wolin
Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz. Środki zostaną przezna4

czone na doposażenie stadionu Miejskiego w Wolinie w
profesjonalne nagłośnienie oraz zostanie zakupiony kontener sanitarny, który będzie zlokalizowany na Marinie
przy basenie jachtowym.
„Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej”
to przedsięwzięcie realizowane od 2002 r. W całości finansowane jest ze środków samorządu województwa
zachodniopomorskiego. Dotychczasowe wsparcie w ramach poszczególnych edycji Programu wyniosło blisko
4,5 mln zł. Umożliwiło ono realizację ponad 300 różnych
inwestycji poprawiających stan bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie.
Agnieszka Pawełczyk
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Strażacy ze Skoszewa wyremontowali budynek OSP

27 kwietnia pan Burmistrz gościł w Skoszewie. OSP
Skoszewo oficjalnie przekazało wyremontowany budynek
do użytku. Wkład pracy jaki został wniesiony w to przedsięwzięcie robi ogromne wrażenie, strażacy – ochotnicy
mają teraz warunki, których nie powstydzi się żaden strażak.
Dobudowana została od podstaw szatnia, która jest

połączona bezpośrednio z garażem co usprawnia podjęcie szybkiej akcji ratowniczej. Szatnia została wyposażona
w szafki dostosowane na potrzeby strażaków, ubrania
i sprzęt. Życzymy wszystkiego dobrego OSP Skoszewo i
oby budynek jak najdłużej wam służył.
- Rok temu w maju narodził się pomysł na dobudowanie szatni przy budynku OSP W SKOSZEWIE, brakowało
miejsca podczas szybkiego wyjazdu niejednokrotnie wpadaliśmy na siebie. Naszą propozycje złożyliśmy panu
Burmistrzowi. My wybudujemy, a Gmina przekaże środki
w wysokości 25tys.
Burmistrz wyraził pozytywna opinie i budowa ruszyła. Czasami było ciężko brakowało wolnego czasu, ale po
roku możemy cieszyć się szatnią oraz większą przestrzenią w strażnicy.
W budowie uczestniczyli strażacy jak i mieszkańcy:
Adam Mielnik ,Daniel Mielnik Arkadiusz Czuba-Kosior,
Kevin Szkudlarek Piotr Szkudlarek, Bartłomiej Szubarga,
Darek Cendrowicz, Tadeusz Wolski, Paweł Kot, Jan Kubiak.
Arkadiusz Aras

OGŁOSZENIE
Burmistrza Wolina
jest możliwość podłączenia do instalacji wodnej znajdującej się przy obiekcie.
Wokół obiektu znajduje się ciąg pieszy.
Osoby zainteresowane mogą składać oferty do końca
sierpnia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Wolinie, pok. nr 12.
Oferta powinna zawierać sposób zagospodarowania
obiektu oraz proponowany czynsz dzierżawny.
Osoby zainteresowane wydzierżawieniem obiektu
mogą dokonać oględzin i w tym celu powinny się zgłosić do Urzędu Miejskiego w Wolinie, Referat Gospodarki
Nieruchomościami, pok. nr 8. tel. 91 32 20 803, 500 024
796. Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej bip.gminawolin.pl.
Burmistrz Wolina zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie obiektu dawnej „Lodowni” stanowiącej
własność Gminy Wolin, położonej na terenie nieruchomości Nr 47/16 przy ulicy Krzywej w Wolinie.
Obiekt został wzniesiony w 1859 roku, a odnowiony w
2013 roku.
Obiekt posiada powierzchnię zabudowy 42 m², składa
się z części podziemnej i nadziemnej, nie posiada stropu,
a sklepienie jest półokrągłe wymurowane cegłą.
Część nadziemna i podziemna obudowana jest cegłami.
Część podziemna ma głębokość ok. 3 m, a nadziemna
ma wysokość ok. 1,5 m.
Obiekt nie posiada instalacji elektrycznej, natomiast
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Uczniowie podziękowali za dofinansowanie wycieczki
11 maja 2017 r. Burmistrza Wolina pana Eugeniusza
Jasiewicza odwiedziła młodzież z Publicznego Gimnazjum
w Wolinie. Klasa 3B i C z wychowawczynią panią Gabrielą
Hengielską i panią Ireną Wolińską wręczyli Burmistrzowi
„Podziękowania” za okazane wsparcie w zorganizowaniu
wycieczki szkolnej do Warszawy.
Uczniowie w dniach od 28 kwietnia do 03 maja spędzili czas na zwiedzaniu Warszawy, a zwłaszcza poznali
miejsca pamięci narodowej związane z walką Szarych
Szeregów o wolność naszej ojczyzny.
Agnieszka Pawełczyk

Wizyta Wolinian z Nortorf
W dniach 29 i 30 maja 2017 r. gościła u nas grupa byłych mieszkańców z Nortorf. Tradycją jest, że co dwa lata
naszą gminę odwiedzają byli mieszkańcy, którzy obecnie
zamieszkują w Niemczech. Po wojnie większość z nich ze
swoimi rodzinami opuściła Wolin i okoliczne wsie, ze wzruszeniem powracają do swojego dzieciństwa i wspomnień.

Ponad 40 osobowa grupa byłych Wolinian z Burmistrzem
Nortorf panem Horst H. Krebs na czele oraz burmistrzem
Wolina Eugeniuszem Jasiewiczem oraz dyrektorem wolińskiego muzeum Ryszardem Banaszkiewiczem złożyli
kwiaty przy pomniku Wolinian, na Cmentarzu Komunalnym
w Wolinie. Goście zostali następnie zaproszeni do Kościoła
Św. Mikołaja na krótki recital organowy w wykonaniu pana
Andrzeja Wojdy. Utwory wykonane przez organistę zostały nagrodzone gromkimi brawami, a proboszcz ksiądz
kanonik Leszek Konieczny, przybliżył historię kościoła i zakupionych niedawno organów. Podczas spotkania okazało
się, że sześć osób z pośród gości zostało ochrzczonych właśnie w tej świątyni. Następnie goście zostali zaproszeni
przez pana burmistrza na spacer nad Dziwną i na Marinę
w Wolinie.
Z uwagi na to, że w stowarzyszeniu Wolinian bardzo
6

aktywną postacią był pan Erwin Krüger – były mieszkaniec
Darzowic, życzeniem grupy było odwiedzenie miejscowości i domu pana Krügera . Wolinianie chcieli w ten sposób
oddać pamięć swojemu niedawno zmarłemu koledze, który dużym sentymentem obdarzał Darzowice. Pani sołtys
Aldona Drzewińska przygotowała poczęstunek dla gości
w świetlicy wiejskiej, a dzięki uprzejmości pana Edwarda
Dąbka , mogli zobaczyć dom gdzie mieszkał Erwin Krüger.
W świetlicy wiejskiej podczas spotkania pan burmistrz
Eugeniusz Jasiewicz podzielił się z Wolinianami swoimi
wspomnieniami o Erwinie Krügerze, oni natomiast przekazali pamiątkowe zdjęcie Erwina Krügera.
Wolinianie zwiedzili również Muzeum Regionalne im.
Andrzeja Kaubego w Wolinie. Największe zainteresowanie
wśród zwiedzających wzbudziła makieta starego miasta
Wolina. Byli mieszkańcy mogli powspominać stare uliczki i zabudowania, których obecnie nie ma. Po zwiedzeniu
miasta goście spotkali się w Dworku Woliński gdzie przy
poczęstunku byli Wolinianie sprezentowali dla Wolina rycinę miasta z 1913r. Natomiast Burmistrz Wolina podarował
im panoramę miasta z lotu ptaka. Po spotkaniu goście wpisali się do księgi pamiątkowej Gminy Wolin.
Następnego dnia – goście zwiedzili Trzebiatów. Wśród
Wolinian byli też mieszkańcy Trzebiatowa, którzy naturalnie chcieli odwiedzić to miasto. Zwiedzili Muzeum
Pałacowe nad Młynówką, którego dyrektorem jest pani
Renata Teresa Korek, Galerię „Feininger’ – fotograficzna wystawa „Trzebiatów – portret miasta”, Salonik Mieszczański
z XXw., a na strychach pałacowych podziwiali wystawę
poświęconą zabytkom i kulturze Trzebiatowa. Wraz z przewodnikiem muzealnym panem Piotrem Żak – głównym
specjalistom ds. muzealnych, Wolinianie mieli możliwość
zwiedzenia miasta min.: Kościół Najświętszej Marii Panny,
Stare Miasto i Kaplicę Św. Ducha. Po ciekawej i miłej wycieczce po Trzebiatowie grupa w drodze powrotnej
zwiedziła też Gryfice. 31 maja wyjechali w podróż powrotną do Nortorf.
Agnieszka Pawełczyk
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Z wizytą w Usedom podczas Jarmarku Owczego
Dnia 27 maja 2017 r. gościliśmy w naszym mieście partnerskim w Usedom. Odbył się tam kolejny
Jarmark Owczy, przy pięknej pogodzie burmistrz gminy
Wolin Eugeniusz Jasiewicz wraz z burmistrzem Usedom
Jochanem Storrerem otworzyli uroczyście imprezę zachęcając wszystkich do wspólnej zabawy i biesiadowania.

Z zaproszenia władz Usedom skorzystali również nasi
artyści na scenie wystąpiła Kapela Ostromice i zespół
wokalny „Wolinianki” z repertuarem zarówno w języku
polskim jak i w języku niemieckim. Gmina Wolin miała
również swoje stoisko promocyjne zorganizowane przez
Miejski Ośrodek Kultury w Wolinie, które cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem. Z rękodziełem pani Iwona
Sańko i pani Bożena Szymańska miały również swoje stoisko. Podczas Jarmarku było wiele atrakcji, kiermasze i
wystaw. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwierzę-

ta - lamy i owce oraz pokaz strzyżenia owiec. Ciekawa
była również wystawa traktorów, wśród których prawdziwą ciekawość wzbudził czerwony Porsche z 1950 r. Miłą
niespodzianką dla Burmistrza Wolina była wizyta dzieci
z Chynowa, Domysłowa i Wisełki z kółka języka niemieckiego. Wycieczka została zorganizowana przez panią
Jolantę Janczykowską – nauczycielkę języka niemieckiego, a wśród opiekunów grupy była również pani sołtys z
Chynowa Barbara Ciołek. Dzieci po Jarmarku Owczym w
Usedom odwiedziły park rozrywki Karls – truskawkowy raj
w Koserow.
Podczas Jarmarku został podpisany przez burmistrza
Wolina Eugeniusza Jasiewicza, dokument poparcia budowy pomostu Mariny w Usedom w obecności burmistrza
Usedom Jochena Storrera i Karla -Heinz Schrodera przedstawiciela władz powiatowych. Budowa Usedomskiego
Centrum Morskiego to bardzo duże przedsięwzięcie warte 15 mln. euro ale też bardzo duży potencjał rozwoju
turystyki morskiej dla obu miast partnerskich. Wydarzenie
to było poprzedzone wizytą na placu budowy i zaprezentowaniu całego planu obiektu basenu jachtowego oraz
mariny.
W czasie Jarmarku dyrektor Muzeum w Wolinie
Ryszard Banaszkiewicz wygłosił wykład poświęcony tradycji pt.: „Kształtowanie i pielęgnowanie tradycji wiejskich
Pomorza we współczesności” w budynku Urzędu Miasta.
Na zakończenie Burmistrz Wolina zaprosił władze i
mieszkańców Usedom na Dni Wolina, które odbędą się 24
czerwca 2017r.
Agnieszka Pawełczyk

Usedomskie Centrum Morskie – prace budowlane w kolejnym etapie
- Wolin jako partner wspierający
Dnia 08 czerwca 2017 r. uroczyście rozpoczęto kolejny
etap budowy Usedomskiego Centrum Morskiego. W uroczystości wbicia pierwszego zbrojenia – ścianki szczelnej
na terenie budowanego portu, wziął udział m.in. sekretarz stanu Meklemburgii p. Stefan Rudolph oraz burmistrz
Wolina p. Eugeniusz Jasiewicz, który był gościem burmistrza Usedom p. Jochena Storrera.
Przy użyciu stalowych ścianek szczelnych dokonuje się
zabezpieczeń podczas prowadzonych prac budowlanych
na znacznych głębokościach, zastosowanie tej technologii
umożliwi dalsze prace przy budowie Mariny w Usedom.
Podczas uroczystości sekretarz stanu Meklemburgii gratulował władzom Usedom tak ogromnego przedsięwzięcia,
które podniesie poziom atrakcyjności regionu na czym
najbardziej skorzystają mieszkańcy Usedom. Budowany
kompleks zapewni również rozwój sportów wodnych,
która umożliwi w przyszłości organizowanie wspólnych
regat żeglarskich.

Wolin jest miastem partnerskim z Usedom od 2003
r., relacje pomiędzy gminami są na poziomie polityki
regionalnej i w przyjaźni realizowanych jest wiele wspólnych projektów. Usedom traktuje Wolin przy budowie
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Usedomskiego Centrum Morskiego jako partnera wspierającego tak ogromną inwestycję, która warta jest 15
mln. euro. Mając na uwadze zawartą umowę o przyjaźni
z Usedom inwestycja ta przyczynia się w istotny sposób
do pogłębiania współpracy partnerskiej oraz umożliwi

Wolińskim Żeglarzom przybywanie do Mariny w Usedom
„jak do siebie”.
Życzymy naszym sąsiadom powodzenia przy dalszej
budowie!
Agnieszka Pawełczyk

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami nt. odnawialnych źródeł energii
W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Dworku w Wolinie
odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza
Wolina Eugeniusza Jasiewicza dla mieszkańców i przedsiębiorców, które poprowadził Pan Tomasz Przerwa Doradca
Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Pan Tomasz Przerwa w sposób przystępny i zrozumiały przedstawił zebranym możliwości pozyskania wsparcia
w ramach WFOŚiGW w Szczecinie na różnego rodzaju
przedsięwzięcia zmierzającego do ograniczenia m.in. CO2
takie jak:
Inwestycje z zakresu ochrony powietrza.
Linia A1 - budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych źródeł ciepła i wykorzystanie OZE do produkcji
ciepła lub/i chłodu; W zakres wchodzą: wymiana kotłów
zasilanych paliwem stałym na wysokosprawne kotły kondensacyjne lub inne odnawialne źródła ciepła, instalacja
źródeł ciepła/chłodu opartych o odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne,
piece gazowe), modernizacja instalacji grzewczej, wykonanie przyłącza do sieci gazowniczej i scentralizowanej
sieci grzewczej, inne działania związane z modernizacją i
wykorzystaniem OZE na potrzeby generacji ciepła/chłodu
zaakceptowane przez Fundusz.
Linia A2 - wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej; np. projekt i instalacja elektrowni
fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, elektrociepłowni kogeneracyjnych.
Inne działania związane z modernizacją domowej sieci
energetycznej i wykorzystaniem OZE na potrzeby energii
elektrycznej zaakceptowane przez Fundusz.
Linia A3 - zakup pojazdów o napędzie elektrycznym o
zerowej emisji CO2, zakup niezbędnych akcesoriów do ładowania, zakup i montaż stacji ładowania.
Linia A4 - ograniczenie negatywnego oddziaływania
na stan powietrza i zdrowie mieszkańców poprzez utylizację azbestowych pokryć dachowych i innych materiałów
wykonanych z azbestu; W zakres wchodzi: koszty demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych, koszty
zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego, koszty
projektu, wykonania wzmocnienia konstrukcji dachu (jeśli konieczność ta wynika z projektu).
Linia A5 – kompleksowe działania termomodernizacyjne. W zakres wchodzą; koszty wykonania oceny
energetycznej budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia, koszty wykonania dokumentacji technicznej, koszty
usunięcia i utylizacji starego ocieplenia, tynku, pokrycia
8

dachowego, azbestu, demontażu zastępowanych okien,
drzwi zewnętrznych, bramy garażowej, kosztu zakupu,
wyrobów budowlanych i wykonania prac związanych z
ociepleniem przegród (ścian, stropów, dachu, podłogi),
koszty zakupu wyrobów budowlanych i wykonanie prac
związanych z warstwą elewacyjną budynku, koszty zakupu i montażu parapetów zewnętrznych, koszt zakupu
wyrobów budowlanych i wykonanie prac związanych z
pokryciem dachu, koszty zakupu i montażu stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bramy garażowej, inne koszty
związane z realizacją zadania jeśli WFOŚiGW uzna je za zasadne i niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
Inwestycje w zakresie oczyszczalnie ścieków i kanalizacji.
Linia B1
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji inwestycji, na którą wnioskowana
jest pożyczka,
2. Zakup, budowę, instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków,
3. Zakup, budowę, instalacji oraz modernizacji sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
4. Zakup i montaż materiałów i urządzeń oraz wykonania robót budowlano-montażowych celem przyłączenia
obiektów do zbiorowych systemów kanalizacyjnych i wodociągowych,
Więcej informacji dostępnych bezpośrednio na stronie
www.wfos.szczecin.pl

III spotkanie i szkolenie zespołu
ds. rewitalizacji
W dniu 24 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Wolinie
odbyło się III spotkanie i szkolenie Zespołu ds. rewitalizacji. Przedmiotem spotkania była identyfikacja projektów
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Szkolenie przeprowadzone przez Pana Michał Marciniaka z firmy STREFAPLUS
dotyczyło zakresu działań rewitalizacyjnych. Zgodnie z
Wytycznymi minimalny zakres głównych projektów rewitalizacyjnych musi obejmować dane: liczba porządkowa,
nazwa projektu, nazwa wnioskodawcy, zwięzły opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu, cel (cele)
projektu, zakres realizowanych zadań, miejsce realizacji
danego projektu na obszarze rewitalizacji np. adres, szacowaną (orientacyjną) wartość projektu (dot. wydatków
kwalifikowalnych) oraz prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu
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do celów rewitalizacji.
Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest
warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia w ramach
działania 9.3 RPO WZ 2014-2020 lub wpisywania się w
LPR projektów w pozostałych działaniach RPO WZ 20142020, w których przewidziano premiowanie projektów
rewitalizacyjnych. Dopuszcza się możliwość niewielkich
modyfikacji pomiędzy opisem projektu zawartym w programie rewitalizacji a opisem projektu we wniosku o
dofinansowanie, pod warunkiem utrzymania celu projektu i zasadniczego założenia (np. zmiana nazwy projektu,
dodanie partnera).
Anna Osieleniec

RADA MIEJSKA
Na sesjach w dniach 27.04.2017 r. i 30.05.2017 r. Radni
podjęli następujące uchwały:
415. 27.04.2017 r. XXXIV/415/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kamieńskim
dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1009Z i
1005Z w miejscowości Kodrąb”
416. 27.04.2017 r. XXXIV/416/17 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu
417. 27.04.2017 r. XXXIV/417/17 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2017 r.
418. 27.04.2017 r. XXXIV/418/17 zmieniająca uchwałę
Nr XXX/354/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2017 - 2033
419. 27.04.2017 r. XXXIV/419/17 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, jak również trybu ich
pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie
420. 27.04.2017 r. XXXIV/420/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na 2017 rok
421. 27.04.2017 r. XXXIV/421/17 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Wolin
422. 27.04.2017 r. XXXIV/422/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki Nr 250/4 o
pow. 22 m2
423. 27.04.2017 r. XXXIV/423/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w
obrębie Kołczewo w działkach Nr 32, Nr 131 o łącznej pow.
1,6561 ha
424. 27.04.2017 r. XXXIV/424/17 wsprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w części działki Nr 2/9 w obrębie 3 Wolin

425. 27.04.2017 r. XXXIV/425/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
działce Nr 76 o pow. 343 m2 w obrębie 4 Wolin
426. 27.04.2017 r. XXXIV/426/17 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/56, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin
427. 27.04.2017 r. XXXIV/427/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
428. 30.05.2017 r. XXXV/428/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2016 r. oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2016 r.
429. 30.05.2017 r. XXXV/429/17 w sprawie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2016
430. 30.05.2017 r. XXXV/430/17 w sprawie nadania
imienia Przedszkolu Miejskiemu z Oddziałem Żłobkowym
w Wolinie
431. 30.05.2017 r. XXXV/431/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w Wisełce
432. 30.05.2017 r. XXXV/432/17 w sprawie zmiany
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie
433. 30.05.2017 r. XXXV/433/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych.
434. 30.05.2017 r. XXXV/434/17 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie drogi w miejscowości Unin, oznaczonej
jako działki nr 18/15, 18/23 i 18/30 o łącznej powierzchni
0,3900 ha
435. 30.05.2017 r. XXXV/435/17 zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie
436. 30.05.2017 r. XXXV/436/17 w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata
2017 - 2023
437. 30.05.2017 r. XXXV/437/17 w sprawie zmian
w budżecie Gminy Wolin w 2017 r.
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„The 1st Jómsborg Conference”

W dniach 19 – 22 kwietnia 2017 r. odbyła się w Muzeum
Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „The 1st Jómsborg
Conference”, której temat roboczy brzmiał: „Definiowanie
i stosowanie norm społecznych w średniowiecznej
Skandynawii”. Organizatorem merytorycznym konferencji
był dr hab. Jakub Morawiec z Instytutu Historii, Wydziału
Nauk Społecznych, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Była to trzecia konferencja dotycząca spraw nordyckich
w powiązaniu z historią Wolina, ale pierwsza pod roboczym tytułem „Jómsborg”.
W konferencji udział wzięło 28 naukowców z Polski,
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii, Szwecji, Niemiec i
Norwegii. Dyskutowali oni na tematy dotyczące rozwoju
społeczeństw i norm społecznych w epoce Wikingów i w
średniowiecznej Skandynawii. Rozwój ten analizowany był
wg różnych kategorii i wyznaczników, takich jak reputacja,
honor i przyjaźń, żeby wymienić tylko kilka. Normy te miały
wpływ na życie codzienne, polityczne, gospodarcze i kulturalne, zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw, jak
licznie na to wskazują źródła literackie, prawne i materialne. Mimo licznych badań prowadzonych do chwili obecnej,
a dotyczących tych tematów, wydaje się, że rozważania
nad nimi warto kontynuować, prowadząc poszukiwania w
różnych aspektach, które będą uwzględniały prawo, politykę, religię, literaturę i inne. Ich rezultaty umożliwią lepsze
zrozumienie procesów tworzenia i funkcjonowania społeczeństw średniowiecznej północy.
Wynikiem konferencji będzie wydawnictwo podsumowujące obrady, w którym zostaną zawarte główne tezy w
prezentowanych referatach.
Korzystając z okazji przedstawiamy krótko problematykę poprzednich spotkań.
25 i 26 kwietnia 2013 r. konferencja nosiła tytuł: „Spory
i kontrowersje naukowe w studiach nordystycznych”. Jej
kierownikiem naukowym był Pan dr Jakub Morawiec
z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Debatowano na niej nad badaniami nad dziejami średniowiecznej Skandynawii, które mają swoją długą i bogatą
tradycję, obejmującą spory, typowe dla świata nauki, konfrontacje hipotez, poglądów i metod. Konferencja ta dała
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okazję do dyskusji nad zagadnieniami, które w badaniach
nad politycznymi, kulturowymi i gospodarczymi dziejami
Europy północnej w średniowieczu, w szczególny sposób
cechowały się intensywnością naukowej i poza naukowej
dyskusji. Przegląd dziejów badań nad szczególnie kontrowersyjnymi, budzącymi różnorakie emocje zagadnieniami,
miał służyć nie przypomnieniu problemów z jakimi borykali
się dotąd badacze, ale był pretekstem do szukania odpowiedzi na bardziej generalne pytania: na ile tak modne i
oczekiwane dziś interdyscyplinarne spojrzenie przekłada
się na lepsze zrozumienie poszczególnych problemów? Czy
jest w nich jeszcze miejsce na stare, w pewnym momencie
zarzucone teorie i hipotezy badawcze? Czy dotychczasowe
doświadczenia badaczy pozwalają na definiowanie nowych
kierunków poszukiwań w rozwiązywaniu poszczególnych
problemów badawczych, szczególnie tych budzących kontrowersje i gorące spory?
Następna konferencja odbyła się w naszym
Muzeum 24 i 25 kwietnia 2015 r. Nosiła roboczy tytuł:
„Wczesnośredniowieczne zmagania słowiańsko- skandynawskie w historii i legendzie w X - XII wieku”.
Wzajemne kontakty mieszkańców Skandynawii ze
Słowiańszczyzną Nadbałtycką w okresie wczesnego
średniowiecza były żywe i ważne dla gospodarczego, kulturowego i politycznego rozwoju obu regionów. Kwestie
te od dawna interesowały badaczy różnych specjalności
po obu stronach Bałtyku. Niemniej wydaje się, że istnieje
wciąż pole do dyskusji, które wiąże się z badaniami nad literackim i legendarnym wymiarem owych relacji. Spisana
w XIII wieku w Skandynawii Saga o Jomswikingach prowokuje do pytań odnoszących się do wizerunku Słowian
w średniowiecznej tradycji skandynawskiej, recepcji wydarzeń politycznych, głównych postaci oraz wzajemnych
powiązań, przede wszystkim na poziomie elit w średniowiecznym piśmiennictwie po obu stronach Bałtyku.
Konferencja miała na celu próbę konfrontacji naszej wiedzy na temat wydarzeń na słowiańsko-skandynawskim
styku z kreowaną w średniowieczu na ich podstawie legendą. Uczestnikami konferencji byli naukowcy z Polski,
Wielkiej Brytanii, Islandii, Finlandii i Niemiec. Obradom
przewodniczył dr Jakub Morawiec, pracownik Zakładu
Historii Średniowiecznej, Instytutu Historii, Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Materiał naukowy prezentowany na odbytych w Muzeum
Regionalnym konferencjach poszerza zdecydowanie naszą
wiedzę na temat funkcjonowania społeczeństw wczesnego
średniowiecza w Skandynawii i Europie Północnej, w tym i
naszym Wolinie, który w tym czasie był ważną jednostką
osadniczą, mającą duży wpływ na sytuację tego regionu.
Dzięki spotkaniom takim jak Konferencje „Jómsborg” możemy odkrywać wciąż nowe karty historii naszego grodu.
„The 1st Jómsborg Conference” w zamyśle otwiera cykl
spotkań, które Muzeum Regionalne wraz z Uniwersytetem
Śląskim, będą organizować wspólnie z co trzy lata.

INFORMATOR NR 2 (78) czerwiec 2017

Ryszard Banaszkiewicz

KULTURA

INFORMATOR NR 2 (78) czerwiec 2017

11

KULTURA

VI edycja Majowego Marszu po zdrowie – relacja
Majowy Marsz po zdrowie to wydarzenie, którego celem jest upowszechnianie marszu jako najprostszej formy
ruchu, promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu
życia, a przede wszystkim aktywizacja i integracja społeczności lokalnej miasta i gminy Wolin.
W VI edycji Majowego Marszu po zdrowie, wzięła udział 83 osobowa grupa zawodników. Rosnąca
popularność wydarzenia, świadczy od tym, że sport stał
się ważnym elementem życia społeczności lokalnej.
Szczególnie cieszy nas fakt, iż w marszu wzięły udział całe
rodziny, pokazując tym samym, że sport łączy pokolenia.
Trasa tegorocznego marszu obejmowała swym zasięgiem miejscowości: Kodrąb, Korzęcin, Jarzębowo, Kodrąb.
Po rejestracji zawodników, przyszedł czas na krótką rozgrzewkę, którą poprowadził Jarosław Tarnowski, w rytm
bębnów Wolińskiej Orkiestry Bębniarskiej. Po rozgrzaniu
mięśni i duszy uczestnicy wyruszyli żwawym krokiem w
kierunku miejscowości Korzęcin, gdzie przystanęli, by
złapać oddech na kolejny etap marszu. Po ok. 10 kilometrowym marszu uczestnicy dotarli do upragnionej mety.
Tu na wytrwalców czekał regeneracyjny posiłek przygotowany przez Sołectwo Kodrąb.
Podczas świętowania na mecie, zorganizowano konkurs plastyczny pt.: „Mama, tata, dziadek, babcia, Przed
telewizorem w kapciach?, Nie to kłamstwo daję słowo,
Czas spędzamy na sportowo –zilustruj ulubione formy aktywności fizycznej uprawiane wspólnie z rodziną”. Komisja
konkursowa dokonała następującego wyboru:
I miejsce – Bartek Hajducki
II miejsce – Amelia Sech
III miejsce – Patrycja Sech
Wyróżnienie: - Marcel Wardyński, Karolina Głuszek,
Dorian Kania, Magda Sech, Kaja Prokop, Wiktoria Sech.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Pragniemy złożyć szczególne podziękowania sołectwom, które ugościły tegorocznych uczestników tj.:
Sołectwu Kodrąb i Sołectwu Korzęcin. Dziękujemy również OSP w Wolinie oraz OSP w Kołczewie
za
zabezpieczenie wydarzenia oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację tegorocznej VI
edycji Majowego Marszu po zdrowie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości i zapraszamy do udziału w
kolejnej edycji marszu już za rok.
Organizatorami tegorocznego marszu byli: Burmistrz
Wolina, Ośrodek Kultury Gminy Wolin, Stowarzyszenie
Sołtysów Ziemi Wolińskiej, Sołectwo Kodrąb, Sołectwo
Korzęcin, partnerami byli: Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Ochotnicza Straż Pożarna w
Wolinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie.
Luiza Prokop

Dzień Strażaka i Dzieciaka w Wolinie

W przepięknej scenerii wolińskiego parku dnia
03.06.2017 r. odbyła się XIV edycja imprezy pod nazwą
Dzień Strażaka i Dzieciaka. Przed czternastu laty, z inicjatywy Ośrodka Kultury w Wolinie
i
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Ochotniczej Straży Pożarnej Wolin, odbył się pierwszy taki
pikniku. Od drugiej edycji impreza zyskała przychylność
Burmistrza Wolina i Rady Miejskiej, dzięki czemu na stałe
została wpisana w kalendarz imprez odbywających się w
mieście i do dziś, decyzją władz miejskich, jest współfinansowana ze środków Gminy Wolin.
Po raz kolejny mogliśmy liczyć na pomoc sponsorów,
którymi byli: Celowy Związek Gmin R-XXI, Marek Szewczyk
– Firma Handlowo-Usługowa „BUDINSEL”, K&B&A. Sp. z
o.o. LTD Rzeczyn, Kruczek Daniel firma handlowo-usługowa, KAláFIOR – café & bistro Karol Studziński, Kancelaria
Notarialna – Karolina Marcinkowska, Renata Ziółkowska
– Firma Handlowo Usługowa, Cieślik Ubezpieczenia –
Mariusz Cieślik, Woliński Park Narodowy, Restauracja
Pizzeria Z innej Bajki, Pama-Pak bis, Stowarzyszenie
4x4 Wyspa Wolin, Wanda Bojarun, Mariusz Kucharczyk,
Stolarnia Płocin - Mariusz Kulikow, Wiktor Nowak.
Na scenie amfiteatru oraz wokół niego na dzieci czeka-
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ły atrakcje:
- Konkurs plastyczny pt.: „EKOLOGICZNA POCZTÓWKA
Z WOLINA” – stwórz i wyślij swoją eko-pocztówkę na mobilnej EKOPOCZCIE. Wszystkie wysłane pocztówki wezmą
udział w losowaniu nagrody specjalnej - ROWERU !!! – namiot Celowego Związku Gmin R-XXI;
- Konkurs plastyczny pt.: „Rodzinne pozdrowienia z
Wolina” – wykonaj wspólnie z rodziną kartkę z pozdrowieniami z Wolina;
- Stoisko edukacyjno-promocyjne Wolińskiego Parku
Narodowego;
Przejażdżki
samochodami
terenowymi
–
Stowarzyszenie 4x4 Wyspa Wolin
- Przejażdżki bryczką – Wiktor Nowak;
- MONIDŁO – możliwość wykonania zdjęcia w niecodziennej, żartobliwej oprawie – weź aparat fotograficzny
!!!!
- CYRKOWY STATEK – nauka kręcenia talerzami, podrzucania diabolo, ćwiczenie równowagi na rola bola, zabawy
z maczugami, kółkami, DMUCHAŃCE, SZCZUDLARZE –
MARYNARZE, MALOWANIE BUZIEK
- MALOWANIE statków gotowych do wodowania;
- KARYKATURA NA ŻYWO – dla wszystkich chętnych
dzieci;
DZIAŁANIA NA SCENIE:
11:00-11:15 – „Popisy Przedszkolaków” – występ
przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem
Żłobkowym w Wolinie.
11:15-11:30 – Występ zespołu wokalnego „WIOLINKI” z
Ośrodka Kultury Gminy Wolin.
11:30-11:45 – Wesoły Marynarz – konkursy i zabawy na
scenie
11:45-12:00 - Wręczenie nagród dla zwycięzców
Zawodów Wędkarskich Spławikowych zorganizowanych
dla dzieci i młodzieży przez Koło PZW NR 24 w Wolinie
12:00-12:40 – „ZACZAROWANY MŁYNEK” – czyli dlaczego woda w Bałtyku jest słona? - przedstawienie w
wykonaniu STUDIA TEATRALNEGO „KRAK-ART” z Krakowa
12:40-13:00 – Wesoły Marynarz – konkursy i zabawy na
scenie

13:00-13:30 – Pokaz ratownictwa przedmedycznego –
OSP w Wolinie, OSP w Kołczewie
13:30-14:00 – MORSKA PRZYGODA KLAUNA - przedstawienie
14:00 – 14:20 – Wesoły Marynarz – konkursy i zabawy
na scenie
14:20 – 14:40 – Wręczenie nagród dla zwycięzców
konkursów plastycznych:, „EKOLOGICZNA POCZTÓWKA
Z WOLINA”, „Rodzinne pozdrowienia z Wolina” – wykonaj
wspólnie z rodziną kartkę z pozdrowieniami z Wolina.
14:40 – 15:10 – MORSKA PRZYGODA KLAUNA - przedstawienie
15:10 – 15:30 – Wesoły Marynarz – konkursy i zabawy
na scenie
Jak co roku koło PZW NR 24 w Wolinie zorganizowało Zawody w Wędkarstwie Spławikowym, które ciszą się
dużym powodzenie. Laureatami dorocznego konkursu
wędkarskiego zostali:
I miejsce Łukasz Mulaczowski
II miejsce Julia Kowalska
III miejsce Wojciech Skiba
Nagrody dla zwycięzców wręczył Waldemar Wrona
Prezes Koła PZW NR 24 w Wolinie.
Laureatami konkursu plastycznego pt. „Ekopocztówka
z Wolina” zostali:
Kategoria I dzieci do lat 8
I miejsce Martyna Maksymowicz
II miejsce Marek Borowiec
III Miejsce Krzysztofa Pietruszewska
Wyróżnienie Łucja Klucha
Kategoria II dzieci w wieku od 9 do 12 lat
I miejsce Eliza Dominkiewicz
II miejsce Patrycja Mida
III miejsce Emilia Zużewicz
Wyróżnienie Wiktor Czerwiński
Wśród uczestników konkursu tajemniczy Hubert wylosował rower, szczęście uśmiechnęło się do 7 letniej Ani
Kluczek.
Szykujcie siły spotkamy się za rok.
Joanna Kulikow OKGW

Spotkanie sąsiedzkie w Zastaniu
W dniu 20 maja 2017 r. w Zastaniu zabrzmiał
śpiew i muzyka tradycyjna z centralnych i północno-zachodnich terenów Polski. Sołectwo Zastań gościło
u siebie zespół „KOŻUCH” z Łodzi, tradycyjne przyśpiewki ludowe oraz muzyka na żywo wprowadziły
wspaniałą atmosferę i zachęcały do wspólnej zabawy wśród uczestników spotkania.
Od godz. 18.00 przy poczęstunku w świetlicy
wiejskiej wszyscy zebrani uczestnicy brali udział w
tańcach i zabawach, które przyniosły wiele radości.
U niektórych przywołały wspomnienia młodości i
dzieciństwa. Dobra zabawa trwała do 21.30, a dzię-

ki koordynatorce projektu, wszyscy tańczyli, śpiewali
i biesiadowali.
„Spotkanie sąsiedzkie” – zabawa taneczna w starym stylu - taką nazwę nosiło to wydarzenie, zostało
zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W zorganizowanie
tej imprezy zaangażowała się Rada Sołecka Zastań
oraz Fundacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej w ramach realizacji programu pt. „TUTEJSI”
Tradycje Muzyczne Pomorza Zachodniego.
Ewa Ratyńska
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„Sołtys Roku 2016” – Maria Ratyńska z Zastania

Z ogromną dumą i przyjemnością informujemy, że 19
czerwca 2017 r. w Senacie RP Pani Maria Ratyńska otrzymała statuetkę „Sołtys Roku 2016” przyznawaną przez Kapitułę
Konkursową pod przewodnictwem redaktor naczelnej
„Gazety Sołeckiej” Joanny Iwanickiej.
Uroczystość poprzedziła konferencja „Aktywne sołectwa
– obywatelskie społeczeństwo”, przygotowana przez Komisję
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z organizatorami konkursu. Jego celem jest promowanie najbardziej
aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój
małych ojczyzn.
Na uroczystość wręczenia statuetek „Sołtysa Roku 2016”
był zaproszony pan Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz, a
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej reprezentowała
członkini zarządu pani Krystyna Rytlewska.
Pani Maria została również nagrodzona, jako jedna z
dwóch sołtysów w Polsce, za największą ilość zebranych
opakowań po środkach niebezpiecznych wykorzystanych w
rolnictwie, w tym po środkach ochrony roślin. Organizator
czyli Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin ufundowało nagrody w postaci weekendowego wyjazdu do dowolnego
SPA w Polsce.
Pani Maria Ratyńska jest sołtyską Zastania od 14 lat.
Współzałożycielka Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej
oraz członkini Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”. Pani Maria jako liderka w swojej miejscowości stawia
na integrację i rozwój mieszkańców i wsi. Dzięki staraniom
pani sołtys w Zastaniu wybudowano świetlicę wiejską, siłownię plenerową, wiatę z grillem, poprawił się wizerunek
miejscowości oraz doświetlono ulicę i przystanki autobusowe.
Pani sołtys należy do jednych z najaktywniejszych sołtysów Gminy Wolin. Bywa inicjatorem wielu przedsięwzięć w
swoim sołectwie oraz imprez między-sołeckich. Organizuje
imprezy okolicznościowe: Dzień Matki i Dziecka, Dzień Babci
i Dziadka, Bal Karnawałowy, Mikołajki. Inwestuje swój czas i
sołeckie fundusze na propagowanie wśród dzieci i młodzieży
kultury fizycznej poprzez organizowanie turniejów sportowych w sołectwie jak również bierze udział we wszystkich
rozgrywkach sportowych organizowanych w innych sołectwach.
14

Kreuje dobry wizerunek Zastania oraz całej gminy Wolin
poprzez uczestniczenie we wszystkich wydarzeniach kulturowych tj. kiermaszach, dożynkach, uroczystościach gminnych.
Angażuje się w pracę społeczną na rzecz innych co czyni z
niej człowieka z poczuciem empatii i dobrym sercem.
Pani Maria pozyskuje również środki z zewnątrz, które przeznaczone są głównie na zorganizowanie dla dzieci i
młodzieży ferii i wakacji ale pamiętając o starszych mieszkańcach Zastania, organizuje i dla nich ciekawe wydarzenia
tj. wyjazdy do teatru i opery czy stacjonarnych koncertów
kameralnych - 20 maja odbyło się „Spotkanie sąsiedzkie”
przy muzyce zespołu „Kożuch” z Łodzi. Poprzez takie działania Pani Sołtys wpływa na rozwój kulturalny mieszkańców
i integrację społeczności lokalnej. Wszystkie te działania
sprawiają, że sołectwo Zastań może pochwalić się bardzo
dobrym gospodarzem, a gmina Wolin najlepszym Sołtysem.

„Sołtys Roku 2016” to nie jedyne wyróżnienie pani Marii,
w 2012r. otrzymała srebrną Odznakę Honorową Gryfa
Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Została nominowana do
nagrody Wolińskie Światowidy 2012 w kategorii: społeczna i
charytatywna działalność. Ciągle podnosi swoje umiejętności i zdobywa wiedzę pomocną w pełnieniu swojej funkcji:
uczestniczyła w projekcie „Europejska Akademia sołtysa.
Wsparcie postaw obywatelskich mieszkańców wsi zachodniopomorskich”, brała udział w projekcie „Razem lokalnie
więcej regionalnie. Partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym
i wojewódzkim”, uczestniczyła w projekcie „Partnerstwo dla
Natury 2000”, ukończyła szkolenie dla świetlicowych; uczestniczyła w projekcie „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”;
ukończyła Szkołę Animatorów Wiejskich.
W 2008r. wzięła udział w Europejskim Kongresie Odnowy
Wsi zorganizowanym przez Województwo Opolskie w
Kamieniu Śląskim. Uczestniczyła również w konferencjach
organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w
Poznaniu.
Podczas Dnia Sołtysa 2017 zdobyła „złote widły”.
Władze Gminy Wolin serdecznie gratulują Pani Marii
Ratyńskiej tytułu „Sołtys Roku 2016”, życzymy zdrowia do
dalszego działania oraz wielu nowych inicjatyw sołeckich.
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Dzień Dziecka w Zastaniu
W dniu 03.06.2017 r. nasze dzieciaki zebrały się na boisku przy świetlicy. Po wspólnej zabawie na placu, po
zjedzeniu pieczonej kiełbaski, lodów oraz trochę słodkości, dzieci poszły na świetlicę kontynuując ciąg dalszy
zabawy w formie warsztatów. Robienie mydełek oraz
warsztatów robotyki (budowa robotów i ich „mocy”).
Zabawa była przednia! Połączenie przyjemnego z pożytecznym. Spędzanie wolnego czasu zaczyna być naszą
tradycją. Podoba się to i dzieciakom i dorosłym, a to sprzyja integracji całej społeczności. Już jesteśmy ustawieni na
edukacyjny wyjazd do manufaktury robienia cukierków
do Szczecina z projektu pt. Słodkie inspiracje – rodzinne
integracje.
Rada sołecka, Sołtys Maria Ratyńska

Granty sołeckie w gminie Wolin, Chynowo i Laska z dofinansowaniem
Konkurs „Granty Sołeckie 2017 r.” został rozstrzygnięty,
wśród laureatów znalazły się dwa sołectwa z gminy Wolin
- Chynowo i Laska.
16 czerwca w obecności pani sołtys Chynowa Barbary
Ciołek i pana sołtysa miejscowości Laska Franciszka
Jamrożek, Wicemarszałek Województwa Jarosław Rzepa
oraz Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz podpisali
umowy o dofinansowanie projektów złożonych przez sołectwa.
Sołectwo Chynowo dotację otrzymało na wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego
w sołectwie Chynowo - 10 tys. zł, Sołectwo Laska grant
przeznaczy na – Mini Fit – park w miejscowości Laska 9,4 tys.
Agnieszka Pawełczyk

Dzień Dziecka w Sołectwie Wiejkowo
1 czerwca 2017 r. dla dzieci z sołectwa Wiejkowo został zorganizowany w świetlicy wiejskiej dzień dziecka.
O godz. 12.00 odbyło się spotkanie z leśnikiem panią
Aleksandrą Szablą z Nadleśnictwa Rokita. Pani leśnik opowiedziała dzieciom o urządzeniach potrzebnych do pracy
w lesie, o drzewach i zwierzętach. Były też gry i zabawy
dla dzieci w bociana i gra leśna. Wszystkie dzieci otrzymały książeczki, a pani Aleksandra podarowało Sołectwu grę
leśna, książkę, zakładki i przepiękny kalendarz.
Było to pierwsze spotkanie z cyklicznych spotkań z
Nadleśnictwem Rokita. Pani leśnik zaprosiła dzieci do
szkółki leśnej w Rokicie. Dzieci i pani Sołtys bardzo pani
Oli podziękowały za ciekawy i mile spędzony dzień.
3 czerwca 2017 r. w Wiejkowie odbyły się warsztaty pt.:
„Cicha noc serca moc” to program warsztatowy dla dzieci
z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Wiejkowo.
Dzieci spotkały się o godz. 16.00 w świetlicy gdzie
przywitała je pani Sołtys M. Similska i rodzice, którzy złożyli dzieciom z okazji ich święta życzenia.

Pani Sołtys ogłosiła konkursy połączone z warsztatami: kulinarnymi, plastycznymi, wiedzą o przyrodzie. Dzieci
odniosły sukcesy. Największe powodzenie miały warsztaty
plastyczne. Trójka dzieci przygotowała kanapki z tostów,
kisiel i ciasteczka (Kuba, Daniel, Margareta). Wszystkie
dzieci odpowiadały na pytania – zagadki o lesie i zwierzętach leśnych. Dzieci otrzymały nagrody.
W dalszej części spotkania odbyły się warsztaty cyrkowe, dzieci spotkały się z panem Tomaszem Kubikiem,
który zapoznał dzieci z elementami cyrkowymi. Bawiły
się wyśmienicie, a niektóre pokazały swoje zdolności i
predyspozycje. Szczęśliwe dzieci pożegnały pana Tomka
zapraszając na następne spotkanie za tydzień. Zmęczone
dzieci zjadły posiłek, potańczyły. W następnej części dorośli i młodzież czytali dzieciom bajki. Pierwszą czytała pani
sołtys, następnie pani Kasia Michałowska oraz Aurelia
Juszczyk. Dzieci bardzo uważnie i w skupieniu słuchały. Dzieci wysłuchały najpiękniejszych kołysanek, później
śpiewała dzieciom Nieda Wiśniowska.
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Kiedy było już ciemno, pani Sołtys zaprosiła dzieci na
taras świetlicy i opowiedziała o wszechświecie. Przez lornetki, które otrzymały miały obserwować niebo i gwiazdy.
Jednak deszczowe chmury przysłoniły gwiazdy na niebie.
Jednak dzieci otrzymały zadanie do domu dot. spełniania
marzeń.
Później dzieci przy pomocy latarek w zaciemnionym
pokoju puszczały świetliki. Były to różne zajączki, słonie i

inne potworki. Dla dzieci była to frajda.
Zmęczone i szczęśliwe dzieci o godz. 23.00 wróciły do
swoich domów. Na zakończenie najwytrwalsi dostali koszulki i czekolady.
Sołtys Wiejkowa
Małgorzata Similska

Dzień Dziecka, Dzień Matki i Dzień Ojca w Sołectwie Recław
Dnia 01.06.2017 r. o godz.16.30 w sołectwie Recław odbyła się wspólna uroczystość z okazji Dnia Dziecka, Dnia
Matki i Dnia Ojca. W zabawie udział wzięli dzieci i dorośli
z m. Recław-Gogolice. Przygotowano poczęstunek - kiełbaski, ciasto, słodycze i napoje oraz wiele konkursów z
nagrodami.
Dziękuję wszystkim przybyłym za miłą zabawę, organizatorom, którzy przyczynili się do zorganizowania
zabawy: Pani Barbarze Palenicy i Lucynie Czajkowskiej,
Panu Januszowi Jama, Ryszardowi Judkiewicz, Martinowi
Dziedzic, Wiktorowi Nowak i OSP Wolin oraz wszystkim
sponsorom. Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa za rok.
Sołtys Waldemar Judkiewicz

OŚWIATA
Przedszkolaki wzięły udział
w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej w Międzyzdrojach

Dnia 22.04.2017 r. nasze przedszkolaki wzięły udział w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki
Dziecięcej w Międzynarodowym Domu Kultury w
Międzyzdrojach.
W przeglądzie nasze przedszkole reprezentowało siedmioro dzieci z grupy ,,Żabki” – Łucja
Klucha, Maja Michalska, Ania Kus, Jan Urbańczyk,
16

Hubert Michalczyk, Wiktoria Brancewicz oraz Roksana
Białowolska. Dzieci wykonały dwie piosenki z repertuaru dziecięcego pt. ,,Taniec Mai” oraz ,,Pojedziemy
na wycieczkę”. Nasi reprezentanci byli jednymi z najmłodszych uczestników tego przeglądu. Godnie
reprezentowali nasze przedszkole i pomimo tremy
odważnie i z uśmiechem wykonali przygotowany
program artystyczny.
Do występu profesjonalnie przygotowała
dzieci pani Anna Zjawińska - nauczyciel rytmiki.
Serdeczne podziękowania kierujemy do rodziców naszych małych artystów, którzy w tym dniu
towarzyszyli i dodawali odwagi swoim pociechom.
Dziękujemy Pani Marioli i Panu Robertowi Michalskim,
Pani Beacie Browej – Kus, Pani Żanecie Urbańczyk,
Pani Ewelinie Białowolskiej, Pani Korneli BrancewiczMądrej, Panu Andrzejowi Gołaszewskiemu oraz Pani
Sylwii i Panu Markowi Michalczyk.
Wychowawca Joanna Słodkowicz
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VIII Edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego Troszyn/ Wolin 2017
10 maja 2017r. w „Dworku Wolińskim” w Wolinie odbył
się Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego – edycja VIII. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań
uczniów szkół podstawowych nauką języka niemieckiego
oraz doskonalenie umiejętności językowych.
Oto wyniki konkursu:
KL. III
1. miejsce – Gabriela Sobańska(PSP DARGOBĄDZ) &
Maxim Rura (PSP KONIEWO)
2. miejsce – Nikodem Zaniewski (SP ŁADZIN)
3. miejsce - Karolina Redlicka (PSP TROSZYN)
KL. IV
1. miejsce – Ola Osiak (PSP KONIEWO)
2. miejsce – Alicja Grabowska (PSP TROSZYN)
3. miejsce – Martyna Grocholska (PSP DARGOBĄDZ)

4. miejsce – Jakub Matuszczak (SP ŁADZIN)
Kl. V
1. miejsce – Bartosz Sech (SP ŁADZIN)
2. miejsce – Dawid Kozłowski (PSP DARGOBĄDZ)
3. miejsce – Wiktoria Arszelewska (PSP KONIEWO)
4. miejsce – Nikola Obolewicz (PSP TROSZYN)
Kl. VI
1. miejsce – Lara Rura (PSP KONIEWO)
2. miejsce – Julia Tokarz (PSP DARGOBĄDZ)
3. miejsce – Martyna Wiśniewska (SP ŁADZIN)
4. miejsce – Karolina Świder (PSP TROSZYN)
Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie
Aneta Makowska-Truszkiewicz

Sukcesy uczniów z Kołczewa
Mówi się, że o szkole świadczą jej uczniowie. Przyjmując
tę maksymę przyznać należy, że szkoła podstawowa w
Kołczewie plasuje się w rankingu szkół bardzo wysoko.
Uczniowie zdobywają laury w wielu zawodach i konkursach.
Mijający lada moment rok szkolny zaznaczył się wieloma osiągnięciami. Uczennica klasy V a, Samanta
Juszkiewicz, została finalistką Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego !! Jest to nie lada osiągnięcie, zważywszy
że w eliminacjach na szczeblu powiatowym w konkursie
startowało ponad 800 uczniów ze szkół województwa za-

chodniopomorskiego. Dodać należy, że zakres materiału
obejmował także wiadomości z poziomu klasy VI, co było
dla naszej Piątoklasistki ogromnym wyzwaniem. Samanto,

jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!
Nasi uczniowie nie zawiedli także w konkursach recytatorskich oraz w konkursie ortograficznym.
W Gminnym Konkursie Recytatorskim zgarnęliśmy niezłą pulę:
- kat. klas II- III: II m. - Oliwia Milewska z kl. III a
- w kat. klas IV –VI: I m. - Martyna Dajlid z kl. VI
III m. - Mikołaj Dajlid z kl. IV
W Powiatowym Konkursie Recytatorskim Martyna
Dajlid otrzymała wyróżnienie za piękną recytację!
W Gminnym Konkursie Ortograficznym: II m. zdobyła
Weronika Grodzka z kl. VI.
To są naprawdę imponujące wyniki. Kochani, jesteście
chlubą naszej szkoły !!!
Maria Wilczek

Sportowe Zawody Zerówiaków w PSP Kołczewo
Dnia 11 maja 2017 r. odbyły się w naszej szkole VI
Gminne Zawody Sportowe Zerówiaków pod patronatem
Burmistrza Wolina. W zawodach brały udział dzieci z sześciu placówek naszej gminy: PSP Koniewo, SSP Ładzin, PSP
Troszyn, PSP Wolin, Przedszkole Wolin oraz PSP Kołczewo.
Zawodnicy zmagali się z ośmioma konkurencjami

sportowymi. Nie było łatwo! Po wielu trudach zwycięską drużyną okazała się szkoła z Troszyna, na II miejscu
uplasowała się szkoła z Wolina, III miejsce zajęła szkoła z Kołczewa. W tych zawodach nie było przegranych.
Wszystkie dzieci za swój wysiłek otrzymały medale, nagrody rzeczowe oraz słodkie upominki.
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Zawody nie odbyłyby się jednak, gdyby nie wsparcie finansowe Burmistrza Wolina pana Eugeniusza Jasiewicza.
Był on fundatorem nagród oraz sprzętu sportowego, wykorzystywanego podczas zawodów. Sprzęt ten zostaje w
naszej szkole i będziemy go używać na zajęciach wychowania fizycznego. Serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy również Radnej Rady Miejskiej Wolina pani
Beacie Majewskiej, za słodkie upominki. Duże podziękowania należą się także rodzicom dzieci, za przygotowanie
słodkiego poczęstunku.
PSP Kołczewo

„Postaw na Rodzinę” w Społecznej Szkole Podstawowej w Ładzinie
Aktywnie włączyliśmy się w ogólnopolski projekt
„Postaw na rodzinę”. W maju i czerwcu rodziny przygotowały prace: logo, ulubiony przepis kulinarnym,
portret rodzinny, wiersz.
Podsumowanie Projektu nastąpiło 13 czerwca podczas szkolnego pikniku rodzinnego. Wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy, a najbardziej zaangażowanym rodzinom wręczono nagrody.
szkolny koordynator projektu J. Strzelczyk

Sukces Kornela z PSP w Dargobądzu

8 kwietnia 2017 roku na Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie odbył się finał Wojewódzkiego Małego
Konkursu Recytatorskiego. Uczeń klasy trzeciej Publicznej

Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, po wygranych eliminacjach gminnych i powiatowych, reprezentował w
konkursie nasz region.
Mimo, iż konkurencja była bardzo duża- do konkursu przystąpiło aż 27 uczniów z różnych szkół w kategorii
wiekowej klas I-III, mamy zaszczyt poinformować , że jury
w składzie: Karina Krzywicka, Paweł Adamski i Piotr Figas
przyznało naszemu uczniowi wyróżnienie.
Kornel jest uczniem uzdolnionym również plastycznie. Był wielokrotnie nagradzany w licznych konkursach,
a kilka dni temu dowiedzieliśmy się o kolejnym sukcesie. Kornel zajął II miejsce w konkursie zorganizowanym
przez nadleśnictwo Międzyzdroje „Wiosna zaczyna się w
lesie”.
Kornelowi gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.
Bożena Gołębiowska

XII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas III
26 kwietnia już po raz dwunasty odbył się w Publicznej
Szkole Podstawowej w Dargobądzu konkurs ortograficzny
dla uczniów klas trzecich. W konkursie udział wzięli uczniowie wszystkich szkół gminy Wolin. Zdumiewające, że mimo
trudnych zadań wykraczających poza program pierwszego etapu nauczania, uczniowie „śpiewająco” poradzili sobie
z postawionymi przed nimi problemami ortograficznymi.
Świadczy to zapewne o bardzo dobrym przygotowaniu
dzieci do konkursu.
Po przywitaniu uczestników i nauczycieli przez pana
Eugeniusza Jasiewicza - Burmistrza Wolina dzieci przystąpiły do godzinnych zmagań z ortografią. Test zawierający
18

ortograficzne krzyżówki, plątaninki, rebusy… był dla dzieci ciekawą i przyjemną formą sprawdzenia swojej wiedzy i
umiejętności. W czasie gdy jury pracowało nad sprawdzeniem wszystkich testów, dzieci mogły odpocząć smakując
przygotowane specjalnie dla nich smakołyki oraz uczestniczyć we wspólnych zabawach zorganizowanych przez
panią Marlenę Trykę.
Wyniki konkursu:
Gabriela Sobańska- PSP Dargobądz – I miejsce
Julianna Kaliciuk-PSP Wolin		
- II miejsce
Kornel Przybyłek –PSP Dargobądz - III miejsce
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom -
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Burmistrzowi Wolina - panu Eugeniuszowi Jasiewiczowi,
Radzie Rodziców przy PSP Dargobądz, paniom, które
przygotowały poczęstunek i wszystkim, którzy przyczynili
się do sprawnej organizacji konkursu.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wspa-

niałych wyników i już teraz zachęcamy uczniów klas
drugich do udziału w XIII Międzyszkolnym Konkursie
Ortograficznym klas III w następnym roku.
Bożena Gołębiowska

IX Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej o „Złotą Nutkę”

24 maja 2017r. w „Dworku Wolińskim” odbył się już po
raz IX Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej o „Złotą Nutkę”.
Organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa w
Dargobądzu.
Dzięki środkom finansowym przekazanym przez
pana Burmistrza Eugeniusza Jasiewicza, Radę Rodziców
PSP w Dargobądzu, p. Andrzeja Wojdę, pomocy rzeczowej p. Sonii Łukjaniec, p. Bogumiły Tokarz, p. Wioletty
Ekiert, p. Agnieszki Szambelan oraz przychylności dyrektora Regionalnego Muzeum w Wolinie p. Ryszarda
Banaszkiewicza udało się zorganizować kolejny przegląd
artystyczny uzdolnionych wokalnie dzieci z naszej gminy.
W konkursie udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych. Prezentowane piosenki
poruszały całą widownię, a młodzi wokaliści zaprezentowali bardzo różnorodny repertuar.
Jury w składzie: Wiesław Łągiewka - aktor, śpiewak, reżyser, absolwent Wydziału wokalno-aktorskiego Wyższej
Szkoły Muzycznej w Łodzi; od roku 1996 związany z

Teatrem Polskim, a zwłaszcza z Czarnym Kotem Rudym
– teatralną Sceną Kabaretową; wykładowca na Akademii
Sztuki w Szczecinie, przez 21 lat związany z Operą na
Zamku w Szczecinie, dr Zura Pirveli – gruziński aktor dramatyczny, pedagog w Gruzińskim Państwowym Instytucie
Sztuki Teatralnej i Filmowej w Tbilisi, piosenkarz, reżyser, założyciel teatru „Nie–aktorów” w Szczecinie; Andrzej
Wojda – organista, Iwona Wojda – nauczyciel muzyki, organizator konkursu z ramienia szkoły, miało naprawdę
trudne zadanie przy wyłanianiu zwycięzców.
Oto laureaci IX-go Gminnego Konkursu Piosenki
Dziecięcej:
W kategorii przedszkolaków:
I miejsce – Julita Manke – PSP Wolin
II miejsce – Kornel Orłowski - PSP Dargobądz;
III miejsce – Roksana Białowolska - Przedszkole Miejskie
z Oddziałem Żłóbkowym w Wolinie.
W kategorii klas I-III SP:
I miejsce – Gabriela Sobańska – PSP Dargobądz;
II miejsce –Hanna Białek - PSP Wolin;
III miejsce –Anastazja Ozych – Fundacja „Teatr-teatr”.
W kategorii IV-VI SP:
I miejsce – Julia Tokarz - PSP Dargobądz;
II miejsce – Bartosz Sech – Fundacja „Teatr-teatr”;
III miejsce –Martyna Wiśniewska – Stowarzyszenie
Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin
Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy,
wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.
Iwona Wojda

Wyniki Konkursu Ekologicznego ,,Z NATURĄ NA TY”
21 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w
Koniewie odbył się X Międzyszkolny
Konkurs Ekologiczny ,,Z NATURĄ NA TY ”. Celem konkursu było:
- Propagowanie postaw i zachowań proekologicznych.
- Kształtowanie świadomości dbania o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu.
- Uświadomienie zależności stanu środowiska przyrodniczego od działalności człowieka.
- Doskonalenie wśród uczniów wiedzy o biologicznych
formach ochrony przyrody.
- Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych uczniów.
INFORMATOR NR 1 (77) kwiecień 2017

19

OŚWIATA

- Zachęcanie uczniów do twórczej, samodzielnej pracy
oraz poszukiwania różnych źródeł wiedzy.
- Kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz odpowiedzialności za wyniki wspólnej pracy.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie gościła drużyny z PSP w Kołczewie, SSP
w Ładzinie i PSP w
Wolinie. Uczniowie rozwiązywali zadania z zakresu form
ochrony przyrody, znajomości roślin i zwierząt chronionych, a także skutków zanieczyszczeń środowiska.
Uczestnicy wykazali się dużą świadomością i wiedzą
z zakresu ochrony przyrody. Konkurs był nie tylko okazją do zdrowej rywalizacji, ale także do integracji uczniów
z różnych szkół.

Wyniki konkursu :
I miejsce PSP Wolin : Maja Gabryszak, Justyna Madej,
Erwin Kaczmarek
II miejsce PSP Koniewo : Zuzanna Skiba, Zuzanna
Czach, Ola Osiak
III miejsce SSP Ładzin : Robert Rosochacki, Bartosz
Sech, Michał Waligóra
IV miejsce PSP Kołczewo : Martyna Dajlid, Samanta
Juszkiewicz, Lena Czerec
Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta i Gminy
Wolin pan Eugeniusz Jasiewicz, natomiast o poczęstunek
zadbała Rada Rodziców PSP w Koniewie.
Serdecznie dziękujemy.
Organizator: Dorota Jędrzejczak

Akcja Żonkile w PSP w Koniewie
Już po raz trzeci społeczność naszej szkoły wzięła
udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Jej celem jest przywrócenie pamięci o powstaniu w
getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943
roku. W 74. rocznicę tego wydarzenia uczniowie naszej
szkoły rozdawali symboliczne, żółte kwiaty.
Dlaczego właśnie żonkile?
Kwiaty te symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję.
Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman – ostatni
dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. 19 kwietnia, w
każdą rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów
pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Często były to właśnie
żonkile.
Uczniowie klas IV-VI wykonali papierowe żonkile.
Nosząc je w rocznicę powstania pokazujemy, że łączy nas

pamięć o tych, którzy zginęli w walce o godność.
M.Łabuńko

Znam swoje lektury XVI edycja
Już po raz szesnasty w Publicznej Szkole Podstawowej
w Koniewie odbył się gminny konkurs czytelniczy dla
uczniów szkół podstawowych z klas I-III.
W tej edycji uczniowie musieli wykazać się znajomością lektur w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Zasadniczym celem konkursu było:
1. Doskonalenie umiejętności pisemnego wypowiadania się.
2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
3. Kształtowanie umiejętności kojarzenia autora, postaci z tekstem.
4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
5. Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez formę zagadki-zabawy, która mobilizuje do maksymalnego wykazania
się posiadanymi umiejętnościami.
6. Uczenie odpowiedzialności za wyniki wspólnej pracy.
7. Identyfikacja uczniów z reprezentowaną przez nich
szkołą.
W konkursie wzięły udział szkoły z Gminy Wolin tj.: z
Dargobądza, Kołczewa, Koniewa i Wolina.
20

Zmagania uczniów obejmowały dwa etapy. Pierwszy
etap rozegrany został w szkołach macierzystych w formie
eliminacji, które wyłoniły trzyosobowe reprezentacje tych
szkół.
Dnia 25 czerwca 2017 r. w Publicznej Szkole
Podstawowej w Koniewie odbył się finał tego konkursu.
Podobnie jak w poprzednich latach poziom konkursu był
bardzo wysoki. Zarówno nauczyciele jak i mali zawodnicy
włożyli wiele wysiłku, aby ich szkoła zwyciężyła.
Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, łamigłówki, rebusy, rozpoznawali tytuły lektur, bohaterów na podstawie
ilustracji i tekstu, udzielali pisemnych odpowiedzi na podchwytliwe pytania.
Ostateczny wynik konkursu był następujący:
I miejsce - PSP w Koniewie
(Agata Śliwa, Krystian Ardan, Karolina Jama);
II miejsce - PSP w Wolinie
(Igor Łabuńko, Estera Kubisiak, Martyna Maksymowicz);
III miejsce - PSP w Dargobądzu
(Martyna Trojan, Zuzanna Kasprowicz, Kornel
Przybyłek);
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IV miejsce
PSP w Kołczewie
(Adrian Czacherski, Paula Turowska, Zuzanna
Łopatowska)
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, ciekawe książki oraz nagrody rzeczowe.
Cała impreza mogła się odbyć dzięki ludziom, którzy
wiedzą jak ważna jest edukacja dzieci już w najmłodszych
latach życia.
XVI edycję konkursu czytelniczego wspomogli:
Burmistrz Wolina - Pan Eugeniusz Jasiewicz;
PIEKARNIA – CUKIERNIA – Pani Wanda Bojarun.
Tegoroczny konkurs tak jak i poprzednie jego edycje
pokazał, że dzieci chętnie uczestniczą we współzawodnictwie i potrafią pracować w grupie na wspólne zwycięstwo.
Imprezy takie rozwijają zainteresowania młodego człowieka i zachęcają go do dalszego poszukiwania wiedzy.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji
imprezy.

Organizatorkami konkursu były: Elżbieta Jaskulska,
Dorota Jędrzejczak - nauczycielki PSP w Koniewie.
Elżbieta Jaskulska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie
świętowała dzień swojego patrona
Dnia 26 maja 2017 roku w naszej szkole odbyło się Święto
Patrona. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przez panią
dyrektor Urszulę Wołowicz licznie zgromadzonych gości, przyjaciół szkoły, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz
uczniów.

Uczniowie klasy IId pod kierunkiem wychowawczyni pani Anny Chłopek przedstawili inscenizację baśni H. C.
Andersena „Calineczka”. Mali aktorzy wprawili wszystkich widzów w ogromny zachwyt, za co otrzymali gromkie brawa.
Następnie uczniowie klas 0 – III malowali z wychowawcą plakat pt. „Ja i moja rodzina”, a uczniowie klas IV – VI zabytki
Wolina.
Kolejną atrakcją były turnieje. Klasy I – III uczestniczyły w
turnieju rycerskim, którego końcowym efektem było pasowanie na rycerza oraz prezentacja strojów z epoki. Uczniowie klas
IV - VI , nauczyciele, rodzice uczestniczyli w turnieju „Potyczki
rodzinne” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Turniej składał się z ciekawych konkurencji sportowych
zakończonych przeciąganiem liny, w którym uczestniczyły
cztery drużyny: nauczyciele, mamy, uczennice i uczniowie. W

tej konkurencji wygrały mamy. W turnieju rodzinnym uczestniczyło sześć rodzin po pięciu konkurencjach najlepsza okazała
się rodzina w składzie Agnieszka Struska z synem Miłoszem.
Po sportowych i rycerskich emocjach nastąpiła przerwa
na pyszny poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.
Wszyscy mogli skosztować podpłomyków, grillowanych specjałów oraz ciast.
Kolejną atrakcją była loteria fantowa, w której uczniowie i
rodzice wzięli liczny udział.
W dalszej części święta szkoły uczniowie klas IV – VI
wspólnie z wychowawcami uczestniczyli w grach ulicznych,
a uczniowie klas I – III w warsztatach artystycznych „Kącik
patrona”. Dla chętnych przygotowany był również quiz o rodzinie, w którym chętnie wzięła udział klasa VI c.
Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania rodzicom, nauczycielom, gościom, przyjaciołom szkoły za
ogromne zaangażowanie w przygotowanie tak atrakcyjnego
scenariusza „Święta szkoły”, które dostarczyło niezapomnianych przeżyć, wrażeń i emocji wyzwalających pozytywne
relacje między wszystkimi podmiotami szkoły.
Renata Łuczak – Arys
Kamila Felisiak
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Olga Domaradzka na drugim stopniu
podium w Ogólnopolskich Biegach
Przełajowych w Gryfinie
Dnia 08.04.2017 r. w Gryfinie odbyły się „Ogólnopolskie
biegi przełajowe” w kategorii juniorów, juniorów młodszych, młodzików, dzieci i dzieci starszych. W imprezie
wystartowało 732 uczestników.
Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” z Wolina,
zajmując wysokie lokaty: Juniorki, juniorki młodsze
(1998-2001): II miejsce Olga Domaradzka (2001), V miejsce Natalia Pender (2001); Młodziczki: III miejsce Gracja
Kalibabka; Młodzicy: V miejsce Hubert Leśniewski, VIII
Oliwier Gałwiaczek.
Adam Wielechowski

Olga Domaradzka i Oskar Łużny
zwycięzcami w „ XXI Wiosennych Biegach
Przełajowych” w Wapnicy

Dnia 22 kwietnia 2017 r. w Wapnicy odbyły się „XXI
Wiosenne Biegi Przełajowe” w Wapnicy w kategorii dzieci, dzieci starszych, młodzików, juniorów oraz bieg
open. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS
„Sprinter”, specjalizujący się na średnich dystansach biegowych, którzy rywalizowali na dystansie 1000 m zdobywając
najwyższe stopnie podium.
Młodzicy (rocznik 2003): I miejsce Oskar Łużny, II miejsce Oliwier Gałwiaczek. Juniorki młodsze (rocznik 2001):
I miejsce Olga Domaradzka, IV miejsce Natalia Pender.
Juniorzy młodsi (rocznik 2001): III miejsce Klaudiusz
Muszyński.
Zaś „sprinterzy” klubu zainaugurowali sezon lekkoatletyczny na bieżni udziałem w Czwartkach Lekkoatletycznych,
które odbyły się 20 kwietnia 2017 r. w Międzyzdrojach, uzyskując bardzo dobre rezultaty w biegu na 100 m: I miejsce
Róża Pieroszkiewicz (13,21 - rekord życiowy, III klasa sportowa); II miejsce Hubert Leśniewski (12,21 - rekord życiowy,
IV klasa sportowa). Gratulacje młodym lekkoatletom!
Adam Wielechowski
22

Siedem medali dla zawodników UKS
„Sprinter” Wolin podczas Mistrzostw
Województwa Lekkiej Atletyce MKS-ów
i UKS-ów w Złocieńcu
Bardzo dobrze rozpoczęli sezon lekkoatletyczny na
„bieżni” zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Sprinter”, podczas Mistrzostw Województwa w LA młodzików (U16) i juniorów (U18 i U20), które odbyły się
29.04.2017 r. w Złocieńcu.
Pomimo trudnych warunków pogodowych (zimno i
opady deszczu), uzyskano bardzo dobre wyniki sportowe.
W kategorii młodziczek na dystansie 100 m klasą dla siebie, okazała się
Róża Pieroszkiewicz, gdzie po długich eliminacjach
(6 serii) awansowała do finału z drugim czasem 13.24 s.
W finale uzyskała 13.07 s, zdobywając medal srebrny.
Przegrała tylko o 7 setnych sekundy z liderką krajowych
tabel z 2016 r. na tym dystansie – Agatą Pieróg.
Pasjonującą walkę o zwycięstwo w biegu na 300 metrów młodzików, stoczył Hubert Leśniewski, z nowym
rekordem życiowym 39.15 s. Również na tym samym dystansie, ale w kategorii juniorek o zwycięstwo powalczyła
Olga Domaradzka z nowym rekordem życiowym 45.50 s.
Srebro w pchnięciu kulą juniorów zdobył Klaudiusz
Muszyński 11.46 m. W skoku w dal w kategorii młodzików
medal srebrny wywalczył Adrian Kranz. Medale brązowe przypały: Natali Pender w skoku w dal juniorek oraz
Oskarowi Łużnemu w biegu na 1000m młodzików.
Wyniki te świadczą o bardzo dobrze przepracowanej
zimie i napawają optymizmem przed długim lekkoatletycznym sezonem startowym.
Gratulacje!
Adam Wielechowski

Zwodnicy UKS „Sprintera” zdobywają
kolejne medale
Dnia 13 maja 2017 r. na stadionie lekkoatletycznym w
Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Województwa w Lekkiej
Atletyce Juniorów Młodszych ( U 18) i juniorów ( U 20).
Po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentowali się podopieczni Adama Wielechowskiego zdobywając pięć
medali - cztery srebrne i jeden brązowy.
Autorami sukcesu są:
Olga Domaradzka w biegu na 800 m wywalczyła wicemistrzostwo województwa juniorek młodszych i ten sam
tytuł zdobyła w biegu na 400 m przez płotki. Zaś jej klubowa koleżanka - Natalia Pender wywalczyła III miejsce w
biegu na 400 m przez płotki. Wicemistrzostwo województwa zdobył również Klaudiusz Muszyński w biegu na 400
m przez płotki. Natomiast w pchnięciu kulą (5 kg) uplasował się tuż za podium, na IV miejscu.
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Z tytułem wicemistrza województwa ukończył konkurs
w skoku w dal Miłosz Kleszczyński, z rekordem życiowym
5,88.
W kategorii młodzików, poza konkursem, wystartował
Hubert Leśniewski w biegu na 100 m, ustanawiając rekord
życiowy 12,21, oraz Róża Pieroszkiewicz, która zadebiutowała w skoku w dal z wynikiem 4,81, zdobywając I miejsce.
Należy nadmienić, że osiągnięte wyniki pretendują młodych lekkoatletów do udziału w Olimpiadzie
Młodzieży (U 18), które odbędą się w lipcu w Warszawie.
Gratulacje! Adam Wielechowski

Lekkoatletki z Publicznego Gimnazjum w
Wolinie trzecie w województwie

że do drugiej drużyny z Kołobrzegu zabrakło zaledwie 8
punktów, a do zwycięskiej drużyny z Goleniowa 15 punktów.
Dziewczęta wystartowały w następującym składzie: Róża Pieroszkiewicz - 100 m; Wiktoria Szada
- Borzyszkowska - 100 m; Aurelia Tomczyk - 100 m; Gracja
Kalibabka - 300 m; Olga Domaradzka - 300 m; Klaudia
Szabat - 300 m; Natalia Pender - 600 m; Julia Kuczyńska 600 m; Aleksandra Rurkowska - kula 3 kg; Justyna Smuga
- kula 3 kg; Oliwia Czerniak - skok w dal; Anna Ludwicka
- skod w dal; Natalia Chałubiec - skok w dal; sztafeta 4 x
100m w składzie: G. Kalibabka, W. Szada-Borzyszkowska,
O.Domaradzka, R. Pieroszkiewicz.
Gratulacje! Adam Wielechowski

Dnia 29 maja 2017 r. w Goleniowie odbyły się
Drużynowe Mistrzostwa Województwa w lekkiej atletyce
szkół gimnazjalnych. W zawodach wystartowało 21 zwycięskich zespołów wyłonionych z eliminacji powiatowych.
Każdy zespół liczył 15 zawodników, którzy mogli wziąć
udział w następujących konkurencjach: 80 m przez płotki,
100 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie
kulą 3 kg, rzut oszczepem 600 g oraz sztafeta 4 x 100m.
Wynik uzyskany przez zawodnika przeliczany był na punkty, a 12 najlepszych wyników, określało miejsce drużyny.
Bardzo dobrze zaprezentowały się podopieczne trenera
Adama Wielechowskiego, które uzyskały 1397 punktów,
zdobywając trzeci stopień podium. Należy nadmienić,

Mini Mundial w Wolinie
18 maja 2017 r. w Wolinie rozegrano 8. edycję
Mini Mundialu. W rozgrywkach wzięły udział Szkoły
Podstawowe z Wolina, Troszyna, Ładzina, Koniewa,
Kołczewa i Dargobądza.
Przydział „mundialowych” drużyn odbył się 11
kwietnia w Football Arenie. Zespoły uczestniczące w rywalizacji Mini Mundialu 2017 podzielono na
dwie kategorie wiekowe i „rękoma” przedstawicieli
władz lokalnych oraz przedstawicieli dzieci doloso-

wywano poszczególne państwa. Ku radości gminy
Nowogard obie Reprezentacje Polski (w obydwu
kategoriach wiekowych) trafiły właśnie do tego samorządu. Drużyny z Wolina będą grały w barwach:
Austrii, Bośni i Hercegowiny, USA, Paragwaju, Włoch,
Senegalu ,Burkina Faso, Islandii, Portugalii i Ukrainy.
Każda reprezentacja zostanie wyposażona w stroje danej reprezentacji, zaprojektowane specjalnie na
rozgrywki Mini Mundialu 2017.
Mini Mundial 2017 pod hasłem „Podejmij
Wyzwanie” to kontynuacja projektu realizowanego od 2010 roku w Gminach Województwa
Zachodniopomorskiego. Głównym celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do aktywności
fizycznej oraz popularyzacja zdrowego stylu życia
wśród dzieci i młodzieży. Wdrażać najmłodsze pokolenia w uczestnictwo w kulturze fizycznej, zarażać je
pasją do sportu, wyzwalać pozytywne emocje oraz
uczyć wartości, charakteryzujących dobrego sportowca – szacunku do rywala i gry fair play.
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III Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Wolina

Rodzicom za liczne uczestnictwo , zaangażowanie i zabawę fair-pley.
Organizatorzy:
OSiR w Wolinie
UKS ,,Kormoran” Wolin

I Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna
Szkół Podstawowych Gminy Wolin

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dnia
28.05.2017r. w Szkole Podstawowej w Wolinie odbył się Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Wolina.
Wystartowało 43 zawodników, którzy rywalizowali w 9
rundach w tempie szachów szybkich zgłoszonych do oceny rankingu FIDE.
Zawody otworzył Pan Burmistrz Wolina Eugeniusz
Jasiewicz , który życzył wszystkim zawodnikom jak najlepszych wyników i szybkich matów. Sędzią głównym
zawodów był Pan Przemysław Łukasiewicz. Pierwsza
trójka zawodników otrzymała puchary. Nagrody rzeczowe otrzymali zawodnicy sklasyfikowani od pierwszego
do siódmego miejsca. Nagrodzono także najstarszego i
najmłodszego zawodnika oraz najlepszego zawodnika z
Gminy Wolin, którym okazał się Pan Tadeusz Twarogiel.
Klasyfikacja końcowa turnieju do siódmego nagrodzonego miejsca.
1.Andrzej Maj 7,5 pkt. - Szczecin; 2.Michał Koziorowicz
7.5 pkt. - Gorzów Wlkp.; 3.Andrzej Puksza 7 pkt. – Białystok;
4.Piotr Styliński 7 pkt. – Kołobrzeg; 5.Marek Goraj 6 pkt.
-Szczecin; 6. Sebastian Hnat 6 pkt.-Choszczno; 7.Kazimierz
Łaszewski 6 pkt. - Gryfice.
Organizator
OSiR Wolin

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu i
Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę” 1 czerwca 2017 r. na Stadionie Miejskim w Wolinie odbyła się
I Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna. W Olimpiadzie
uczestniczyli uczniowie z 5 Szkół Podstawowych Gminy
Wolin.
Olimpiada rozpoczęła się korowodem w rytmie Marsza
Radetzkiego. Nową bieżnią poliuretanową maszerowali zawodnicy UKS „Kormoran” niosący flagę olimpijską ,
uczniowie klasy VI a w strojach historycznych, zaproszeni goście i reprezentacje gminnych szkół z opiekunami.
Wszystkich uczestników Olimpiady powitała Prezes UKS
,,Kormoran” Renata Łuczak-Arys. Następnie głos zabrali
Burmistrza Wolina Pan Eugeniusz Jasiewicz i Dyrektor PSP
w Wolinie Pani Urszula Wołowicz. Olimpiadzie towarzyszył Ceremoniał Olimpijski: wciągnięcie flagi olimpijskiej
na maszt dokonali zawodnicy UKS „Kormoran” Mateusz
Przybylski, Hubert Trawniczek, Adam Południak, Amelia
Mazur, Ola Kozaczuk i Ola Bogdanowicz. Znicz zapaliła
Ewa Kozaczuk wielokrotna mistrzyni powiatu w LA oraz IV
i V zawodniczka Klubowych Mistrzostw Województwa w
biegach przełajowych. Gołębie wypuściły uczennice klasy VI a w asyście Pana Z. Przybylińskiego. Apel Olimpijski
odczytała Maja Gabryszak w asyście klasowych koleżanek:
Natalii i Patrycji Cieślik, Wiktorii Jarnutowskiej, Wiktorii
Jagodzińskiej i Marceliny Kaczmarek.

Turniej w grach i zabawach ruchowych
o Puchar Burmistrza Wolina
Dnia 29.05.2017 r. na Stadionie Miejskim w Wolinie
odbył się Turniej o Puchar Burmistrza Wolina w grach i
zabawach ruchowych klas I-III. W turnieju uczestniczyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie
z klas I-III wraz z wychowawcami. Organizatorzy przygotowali między innymi zabawy bieżne, skoczne, rzutne
mające na celu kształtowanie ogólnej sprawności uczniów.
Końcowa klasyfikacja wyników: Klasy I: I miejsce – I a , II
miejsce –II b; Klasy II: I m. II – d, IIm. II b , IIIm. - II a , IVm.
– II c; Klasy III : Im. – III a, IIm. -IIIc , IIIm. – III b
Każda klasa
otrzymała puchar oraz słodycze.
Dziękujemy Uczniom, Wychowawcom i
24

Następnie Dyrektor OSiR , Prazes UKS „Kormoran” i
Dyrektor PSP wręczyli sponsorom podziękowania za
wsparcie finansowe Olimpiady. Podziękowania otrzymali:
Pan Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz, Państwo Daniel i
Sylwia Kruczkowie, Pani Katarzyna Marzec- Gospodarstwo
Rolne Wiejkowo, Spółka KeBeA LTd Rzeczyn, Pani Wanda
Bojarun – Piekarnia Wolin, Rada Rodziców PSP oraz Pan
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Józef Michalak Rol-Mech.
Otwarcie zawodów sportowych poprzedził występ Julii
Kleszcz absolwentki PSP w Wolinie ,obecnie uczennicy LO
w Szczecinie. Julia zadedykowała wszystkim sportowcom
piosenkę pt. „Jesteśmy mistrzami świata”. Po części oficjalnej rozpoczęły się zawody sportowe w biegach krótkich,
średnich , skoku w dal oraz w sztafecie 4x100m nad przebiegiem których czuwał sędzia główny Dyrektor OSiR
Edward Arys. Zawodnicy zajmujący I, II i III miejsce otrzy-

mali pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe, a startujące
szkoły puchary. Drużynowa klasyfikacja przedstawia się
następująco: I miejsce - PSP Wolin – 440 pkt , II miejsce –
PSP Kołczewo – 191pkt, III miejsce – PSP Koniewo- 173pkt,
IV miejsce PSP Troszyn – 108pkt i V miejsce SSP Ładzin –
40pkt.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczny udział, zaangażowanie i pomoc w organizacji Olimpiady.
Organizatorzy: OSiR Wolin; UKS ,, Kormoran”; PSP Wolin

Polska biega - Wolin też

Wolin; 2.Julia Kuczyńska Wolin; 3.Michalina Opas Wolin.
Klasa II: 1.Gracja Kalibanka Wolin; 2.Paula Baranowska
Wolin; 3.Nikola Wiśniewska Wolin. Klasa III: 1.Natalia
Pender Wolin; 2.Wiktoria Szada-Borzyszkowska Wolin;
3.Klaudia Szabat Wolin. 5 lat chł.: 1.Maciej Fronczak-PSP
Wolin; 2.Igor Wólczyński-P Wolin; 3.Nikodem Zyk – P Wolin.
6 lat chł.: 1.Szymon Herbaczewski PSP Wolin; 2.Szymon
Palenica PSP Wolin; 3.Adrian Markiewicz PSP Wolin. Klasa
I: 1.Emil Jakubiak PSP Wolin; 2.Aleks Leszkiewicz PSP Wolin;
3.Bartek Mortek PSP Wolin. Klasa II: 1.Borys Roszak PSP
Wolin; 2.Adrian Wólczyński PSP Wolin; 3.Kajetan Bukała
PSP Wolin. Klasa III: 1.Patryk Duda PSP Koniewo; 2.Adrian
Śliwa PSP Koniewo; 3.Emil Podgórski PSP Troszyn. Klasa IV:
1.Bartek Nowak PSP Wolin; 2.Mateusz Przybylski PSP Wolin;
3.Miłosz Gałwiaczek PSP Wolin. Klasa V: 1.Olaf Roszak PSP
Wolin; 2.Igor Pałosz PSP Wolin; 3.Dominik Świętczak PSP
Kołczewo. Klasa VI: 1.Szymon Kruczek PSP Wolin; 2.Igor
Trawniczek PSP Wolin; 3.Fabian Pieroszkiewicz PSP Wolin.
Gimnazjum chł.Klasa I: 1.Adrian Kranz Wolin; 2.Oliwier
Gałwiaczek Wolin; 3.Oskar Łużny Wolin. Klasa II: 1.Hubert
Leśniewski Wolin; 2.Bartek Patro Wolin; 3.Jakub Szczygieł
Wolin. Klasa III: 1.Dawid Aftewicz Wolin; 2.Eryk Rydzewski
Wolin; 3.Mateusz Kawek Wolin.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu biegu.
Organizatorzy: OSiR Wolin, UKS ,,Kormoran”, PSP Wolin

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich rozegrano na „Wolińskich Błoniach” biegi przełajowe od 5 roku do 16 lat oddzielnie dla każdego rocznika
w kategorii dziewcząt i chłopców. W 22 biegach uczestniczyło 392 zawodników z Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum.
Otwarcia biegów przełajowych dokonał Burmistrz
Wolina Pan Eugeniusz Jasiewicz, który życzył wszystkim
uczestnikom jak najlepszych wyników w sportowej rywalizacji.

Pierwsza trójka z każdego biegu otrzymała medal złoty,
srebrny i brązowy a pozostali, którzy ukończyli bieg medal
za uczestnictwo. Na zakończenie każdego biegu medale wręczał Pan Burmistrz oraz Dyrektor PSP w Wolinie Pani
Urszula Wołowicz .
Klasyfikacja końcowa pierwszej trójki we wszystkich
biegach: 5 lat dz.: 1.Lena Nowak-Przedszkole Wolin; 2.Lila
Kleszczyńska -P Wolin; 3.Iga Kiszkulas-P Wolin. 6 lat dz.:
1.Silena Wiktor PSP Troszyn; 2.Ola Miętkiewicz PSP Wolin;
3.Amelia Grodzka PSP Kołczewo. Klasa I: 1.Agata Śliwa
PSP Koniewo; 2.Oliwia Gamus PSP Wolin; 3.Laura Znyk
PSP Wolin. Klasa II: 1.Klementyna Felisiak PSP Wolin; 2.Ola
Duda PSP Koniewo; 3.Maja Kucharczyk PSP Wolin. Klasa III:
1.Milena Zalewska PSP Troszyn; 2.Ida Krzyżanowska PSP
Kołczewo; 3.Ola Osiak PSP Koniewo. Klasa IV: 1.Zuzanna
Czach PSP Koniewo; 2.Amelia Mazur PSP Wolin; 3.Natalia
Natalia Baranowska PSP Kołczewo. Klasa V: 1.Ewa Kozaczuk
PSP Wolin; 2.Laura Czach PSP Wolin; 3.Alicja Rosół PSP
Koniewo. Klasa VI: 1.Martyna Dajlid PSP Kołczewo;
2.Nikola Czach PSP Koniewo; 3.Weronika Stefańska PSP
Kołczewo. Gimnazjum dz. Klasa I: 1.Róża Pieroszkiewicz

Rajd rowerowy po Wyspie Wolin
Dnia 27.05.2017 r. odbył się Rajd Rowerowy na trasie
Wolin-Dargobądz-Wolin. Rajd został zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu oraz Ogólnopolskiej
Kampanii „Postaw na Rodzinę”. W rajdzie uczestniczyli Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele ogółem 44 osoby.
Bezpieczeństwo na trasie zapewniali nam strażacy pilotując rajd.
O godz. 11.00 ruszyliśmy z Mariny przez Mokrzycę Małą
i Wielką do Zagrody Koła Łowieckiego „Tumak”. Tam była
przerwa na poczęstunek (kiełbaski, pączki, kawa, herbata i woda), który odbył się w miłej i rodzinnej atmosferze.
Do Wolina wróciliśmy około 14.30. Serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i wspólnie spędzony czas,
a Panom Strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa,
Prezesowi Koła Łowieckiego „Tumak” za udostępnienie
miejsca na grillowanie i odpoczynek.
Organizatorzy: OSiR Wolin; PSP Wolin
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Turniej brydża sportowego par
W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Sali konferencyjnej Mariny odbył się Turniej brydża sportowego
par o Puchar Dyrektora OSiR w Wolinie. Wystartowało
16 par z naszego regionu. Zwycięska para otrzymała puchar . Nagrody rzeczowe otrzymało pięć pierwszych par.
Sędzią głównym turnieju był Pan Stanisław Kulesza z
Międzyzdrojów.
Klasyfikacja końcowa pierwszych pięciu nagrodzonych

par: 1.Tadeusz Czajka-Tadeusz Leszczyński Świnoujście
59,52; 2.Hanna Zembrzuska-Maciej Zembrzuski Szczecin
56,90; 3.Andrzej Waszyński-Vasil Valcher Szczecin 56,19;
4.Kazimierz Brauer-Stanisław Grzyb Świnoujście 55,71;
5.Andrzej Wójcik-Cezary Kawiak Goleniów 54,29.

Koncert z udziałem solisty Bartosza Secha

cę, uczęszczającą do Publicznej Szkoły Podstawowej w
Dargobądzu. Anastazji Ozych udało się uzyskać wyróżnienie. Gratulujemy! Dziękujemy również rodzicom, Bartosza
Secha oraz Anastazji Ozych, za pomoc w zorganizowaniu
wyjazdu dzieci na konkurs. Na zdjęciach dzieci podczas
przygotowań do konkursu a także podczas zwiedzania
pałacu w Trzebiatowie.
Brygida Borecka

Dnia 8 kwietnia 2017 roku w siedzibie Fundacji
Partnerstwo w Szczecinie (Teatr Nie Aktorów przy ulicy
Piotra Skargi 1) zrealizowaliśmy Kameralny Koncert pt. „Pod
jednym niebem wspólna pieśń” z udziałem solisty Bartosza
Secha z Kodrąbia z Gminy Wolin. Był to pierwszy solowy
występ młodego gitarzysty. Nasze pieśni, które zagrane z
akompaniamentem gitary i fortepianu zabrzmiały pięknie
i bardzo spodobały się słuchaczom (Brygida Borecka - fortepian, Waldemar Borecki - gitara).
Fundacja Teatr Teatr składa szczególne podziękowania
Fundacji Partnerstwo ze Szczecina, bez której udziału nie
moglibyśmy zrealizować tak ważnego dla nas przedsięwzięcia, a także dziękujemy pracownikom Biura Promocji
w Wolinie za materiały promujące Gminę Wolin, które przekazaliśmy Pani Marice Pirveli - Prezes Fundacji Partnerstwo.
Brygida Borecka

Fundacja Teatr Teatr z nowymi
doświadczeniami
W dniach od 18 do 20 maja 2017 r. uczestniczyliśmy w
ogólnopolskich spotkaniach organizacji pozarządowych
Maróz 2017 na Mazurach. Podczas trzydniowej konferencji spotkaliśmy ponad 350 przedstawicieli stowarzyszeń i
fundacji działających na obszarach wiejskich.
Opowiedzieliśmy o naszych społecznych działaniach, o naszych podopiecznych i naszym teatrze. Sami
dowiedzieliśmy się wiele, w jaki sposób działać w organizacji pozarządowej, aby przyniosło to korzyści lokalnym
społecznościom. Już dziś mamy plany na utworzenie zespołu, który weźmie udział w kolejnej edycji konferencji w
Marózie. Na zdjęciach uczestnicy konferencji.
Brygida Borecka

Wyróżnienie dla Anastazji
Dnia 2 czerwca 2017 roku uczniowie Fundacji Teatr
Teatr Bartosz Sech z Kodrąbia i Anastazja Ozych z
Mokrzycy Małej uczestniczyli w ogólnopolskim przeglądzie artystycznym dla dzieci i młodzieży w Trzebiatowie,
gdzie w ubiegłym roku Bartosz Sech, na co dzień uczeń
Społecznej Szkoły w Ładzinie, uzyskał II miejsce.
W tym roku wspieraliśmy naszą młodszą uczenni26

Organizator OSiR Wolin

Sezon żeglarski w Wolinie otwarty!
W dniu 20 maja 2017 r. UKS „ALBATROS” Wolin już po
raz 20-ty otworzył swój sezon żeglarski, podnosząc uroczyście banderę. Prezes Grażyna Laskowska przywitała
przedstawicieli władz samorządowych Burmistrza Wolina
Eugeniusza Jasiewicza, Z-cę Burmistrza Ryszarda Mroza,
członków Klubu , dzieci , młodzież i żeglarzy z zaprzyjaźnionych klubów min. UKS „Keja” Świnoujście, Centrum
Żeglarskiego w Szczecinie, PTTK Szczecin, JKMW ”Kotwica”
Świnoujście.
W tym roku Klub obchodzi swoje 20-lecie powstania.
Dorobek działających 5 sekcji, żeglarskiej, zapaśniczej
„Wiking”, motorowodnej, WOPR i sekcji oltdimerów Ligi
Morskiej można będzie zobaczyć na organizowanych
przez nas uroczystościach we wrześniu.
Ponadto w tym dniu odbyły się regaty w klasie optymist, ISA 407 oraz zawody kajakowe.
Sezon żeglarski uważamy za otwarty.
Za Zarząd Lucyna Choma

Złoty medal dla żeglarki UKS „Albatros”
W dniach 10-11.06.2017 r. w miejscowości Cieszyno
obok Złocieńca na przepięknym jeziorze Siecino odbyły się już kolejne XVII Ogólnopolskie Regaty o Puchar
Ziemi Złocienieckiej, Wojewódzka Olimpiada Młodzieży i
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w klasach optymist gr. A , B , ISA 407 i Europa. Organizatorem
tych regat był UKS „Szkwał” Złocieniec.
Do rywalizacji w niestabilnych i dość wietrznych
warunkach w wymienionych klasach przystąpiło 116 załóg. W klasie ISA 407 nasz Klub reprezentowały Natalia
Szczepaniak i Sara Szczepaniak.
Sara Szczepaniak do lat 18 kobiet zajęła I miejsce zdoby-
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wając złoty medal w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży
i II miejsce w Mistrzostwach Województwa ZOZŻ.
Gratulujemy
Wyjazd na regaty był finansowany ze środków przeznaczonych na ten cel przez Burmistrza Wolina.

– Wieteska Benedykt W.
Legenda: G – KBS Gryfino; S – KBS Szczecinek; W – KBS
Wolin
Hetman KBS Wolin
Cenzartowicz Wojciech

Trener –instruktor L. Choma

Strzelanie o Puchar Burmistrza Wolina
z Okazji Rocznicy Konstytucji 3-go Maja
Wyniki Współzawodnictwa w Poszczególnych
Kategoriach: Kategoria Młodzieżowa. Strzelanie z
Wiatrówki kal. 4.5 mm do zapadek na dystansie 10m.:
I - miejsce - Rajkowski Igor; II - miejsce - Kawiak Alicja;
III - miejsce - Łazowska Laura. Kategorie dla Członków
Bractwa. Strzelanie z karabinka kalibru .22LR do
Tarczy Okolicznościowej na dystansie 50m.: I - miejsce - Łopata Edward; II - miejsce - Nadolny Norbert; III
- miejsce - Rybczyńska Monika. Strzelanie z karabinka
kalibru .22LR do Zapadek na dystansie 50m.: I - miejsce
- Rybczyńska Monika; II - miejsce - Bartoszewski Marek; III miejsce - Sołtys Czesław. Kategorie dla Gości. Strzelanie
z karabinka kalibru .22LR do Zapadek na dystansie
50m.: I - miejsce - Kuśnierek Wojciech; II - miejsce - Prajs
Agnieszka; III - miejsce - Jeleńska Daria. Kategoria dla
Gości, oraz Członków Bractwa. Strzelanie z karabinka
kalibru .22LR do Kura na dystansie ca. 10m.: I - miejsce
- Kur Zloty – Kuśnierek Wojciech; II - miejsce - Kur Srebrny –
Ideliowicz Maciej; III - miejsce - Kur Brązowy – Kucharczyk
Artur		
Hetman KBS Wolin
Cenzartowicz Wojciech

Zawody Bractw Kurkowych Okręgu
Zachodniopomorskiego – Ładzin
(21.05.2017 r.)

Zawody Strzeleckie Pomiędzy KS Garda
Ostroda a KBS Wolin – Ładzin 11.06.2017
Lista Nagrodzonych
Dwubój Karabinowy Ksp i Kcz o Puchar Burmistrza
Grodu Wolin: I - miejsce - Cenzartowicz Wojciech G; II
- miejsce - Pawłowski Hieronim
W; III - miejsce Kawiak Jerzy W . Dwubój Pistoletowy Psp i Pcz o Puchar
Burmistrza Grodu Wolin: I - miejsce - Cenzartowicz
Wojciech G; II - miejsce - Branicki Leszek W; III - miejsce
- Kuśnierek Wojciech K. Dwubój Strzelbowy o Kura
Burmistrza Grodu Wolin: I - miejsce - Kiec Mirosławm
G; II - miejsce - Borawski Ryszard RG; III - miejsce Pawłowski Hieronim W. Strzelanie z Karabinu z Optyka
o Kubki Promocyjne Gminy Wolin: I - miejsce - Borawski
Ryszard RG; II - miejsce - Cenzartowicz Wojciech G; III miejsce - Branicki Leszek W.		
Legenda: G – KS Garda Ostróda; RG – KS Regalica
Gryfino ; W – KBS Wolin; K – KKS Kaliber Koszalin

Strzelanie
o
Tarcze
Króla
Okręgu
Zachodniopomorskiego: I - miejsce - Lankauf Zbigniew
S; II - miejsce - Branicki Leszek W; III - miejsce - Sokołowski
Waldemar W. Strzelanie o Tarcze Burmistrza Grodu
Wolin: I - miejsce - Rybczyńska Monika W; II - miejsce
- Branicki Leszek W; III - miejsce - Fociński Ryszard S.
Strzelanie o Tarcze Dyrektora Muzeum Regionalnego
w Wolinie: I - miejsce - Rybczyńska Monika W; II - miejsce Łopata Edward; III - miejsce - Branicki Leszek W. Strzelanie
o Tytuł Mistrza Okręgu Zachodniopomorskiego: I miejsce - Rybczyńska Monika W; II - miejsce - Branicki
Leszek W; III - miejsce - Robak Robert S. Strzelanie o
Kura Okręgu Zachodniopomorskiego: I - miejsce - Kur
Zloty – Zjoiła Stefan
W; II - miejsce - Kur Srebrny –
Andrzejczyk Edward W; III - miejsce - Kur Brązowy
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Nasi dostojni Jubilaci, pionierzy ziemi wolińskiej
Przedstawiamy Państwu dostojnych Jubilatów,
pionierów ziemi wolińskiej, którzy ukończyli 90 lat
oraz są mieszkańcami naszej gminy. Burmistrz Wolina
Eugeniusz Jasiewicz odwiedził 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 upominki.
Poniżej opisujemy bardzo bogate i ciekawe historie
przybycia Jubilatów na ziemie wolińskie.
Pani Stanisława Biwan z domu Kłosińska urodziła się 20 maja 1927 roku w miejscowości Kikół. Miała
dwóch braci i o dwa lata młodszą siostrę, która dzisiaj mieszka w Gdańsku. Gdy Jubilatka miała 10 lat
zmarła jej mama, dwa lata później wybuchła wojna
a ona trafiła do rodziny niemieckiej, gdzie do końca wojny opiekowała się ich dziećmi. Wspomina,
że dobrze ją traktowali, po wojnie chcieli żeby została dłużej, jednak Jubilatka wybrała inną drogę.
Powróciła wraz z siostrą do Polski do Potęgowa koło
Gdańska, gdzie przez krótki okres opiekował się nim
ojciec. Z uwagi na złe traktowanie ze strony macochy ich drogi jednak się rozeszły. Niebawem poznała
Józefa Kusińskiego, z którym miała dwóch synów:
zmarłego już Ryszarda oraz Andrzeja mieszkającego
obecnie w Ostromicach. Niestety jej wybranek zginął
w wypadku samochodowym. Po tej tragedii Jubilatka
przeniosła się do Leśnic na Kaszubach. Tam poznała
Władysława Biwan z Jazy, przyszłego męża, z którym zamieszkala w Pogorzelicach koło Lemborka. Do
Ostromic przybyli w 1967 r., tu mieszkała ojca siostra
i miała gospodarkę rolną. Udostępniła ona małżeństwu mieszkanie oraz dała pracę w gospodarstwie.
Następnie pan Władysław dostał pracę w Spółdzielni
Rolniczo-Produkcyjnej w Ostromicach, skąd przeszedł na rentę. Jubilatka natomiast zajmowała się
dziećmi. Z mężem Władysławem miała ich pięcioro: Jan, który już nie żyje (mieszkał w Katowicach),
Edward, Stanisław i Zofia mieszkający do dzisiaj w
Szczecinie oraz Anna mieszkająca w Ostromicach.

Jubilatka oprócz wychowywania dzieci pracowała w
rolnictwie a później jako stróż we wspomnianej spółdzielni. Po śmierci męża w 1994 r. mieszkała z córką
Anną w Ostromicach. Do Ośrodka RehabilitacyjnoWczasowego „Willa Pod Sosnami” w Międzywodziu
trafiła 3 lata temu. Jubilatka w dobrej kondycji fizycznej i o dobrym samopoczuciu z radością przyjęła
życzenia od Burmistrza Wolina.
Pani Stanisława Biwan wychowała 7 dzieci.
Dochowała się 19 wnucząt, 25 prawnucząt i 1 praprawnuka.
Pani Jadwiga Jachyra urodziła się 9 czerwca
1927 r. w miejscowości Roszki w gminie Krotoszyn
w województwie wielkopolskim. Rodzice Jubilatki
prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Pani
Jadwiga wychowywała się z siedmiorgiem rodzeństwa: trzema siostrami i czterema braćmi. Okres II
wojny światowej spędziła w domu rodzinnym. W rodzinnej miejscowości poznała Bolesława, z którym w
1954 roku wzięła ślub. W 1960 roku z mężem przyjechała na ziemię wolińską do Ładzina, gdzie od 1945
roku mieszkała rodzina męża. Mąż rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich
i Usług Rybackich „ODRA” w Świnoujściu, później aż do emerytury pracował w Polskich Kolejach
Państwowych. Jubilatka także początkowo pracowała w PPDiUR „ODRA” w Świnoujściu a później w
Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w
Wolinie, skąd odeszła na emeryturę.
Pani Jadwiga ze zmarłym w 2015 roku mężem
Bolesławem wychowali pięcioro dzieci: trzy córki:
Sewerynę – mieszkankę Ładzina, Zofię - mieszkankę Międzyzdrojów i Marię mieszkającą w Strzelcach
Krajeńskich oraz dwóch synów: Leszka mieszkającego z Jubilatką i Romana mieszkającego w Kodrąbiu.
Dochowała się siedemnaścioro kochanych wnucząt i
dwudziestu dwóch prawnucząt.
Drogim Jubilatom życzymy co najmniej 150 lat!

Jubileusz Złotych Godów
W sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Wolinie
Jubilaci przyjęli życzenia zdrowia, szczęścia i
miała miejsce podniosła uroczystość. Dnia 07.04.2017 wszelką pomyślność na dalsze lata wspólnego życia.
r. Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz wręczył Miłym akcentem były kwiaty, upominki, symboliczny
parom małżeńskim przyznane przez Prezydenta toast oraz pamiątkowe zdjęcia.
Rzeczypospolitej Polskiej „Medale za Długoletnie
Grażyna Krupa
Pożycie Małżeńskie”. Byli to Państwo: Halina i
Kierownik USC
Stanisław Brodowscy, Alicja i Lech Mazur oraz Ewa i
Mirosław Wołosz.
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