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Pani Małgorzata Wójcik nowym zastępcą Burmistrza Wolina
Od 01 lutego 2018 r. Gmina Wolin ma nowego zastępcę Burmistrza, którym została pani Małgorzata
Wójcik,
dotychczasowa
kierownik
referatu
Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Wolinie.
Pani Małgorzata Wójcik jest absolwentką
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ukończyła studia
podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – wydział prawa w
Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte
w Związku Gminy Wyspy Wolin w zakresie inwestycji
o charakterze ponadregionalnym.

„Wolińskie Światowidy 2017” rozdane

Tegoroczna uroczystość ogłoszenia laureatów i wręczenia „Wolińskich Światowidów 2017” odbyła się 23
lutego 2018 r. w „Dworku Wolińskim” w Wolinie.
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się przywitaniem, przez gospodarza Gminy – burmistrza Wolina
Eugeniusza Jasiewicza licznego i dostojnego grona gości, wśród których byli m.in.: pan Ryszard Mićko Członek
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, pan
Józef Malec – starosta Kamieński oraz pan Marek Matys
– wicestarosta Kamieński, burmistrzowie zaprzyjaźnionej gminy Usedom – Jochen Storrer oraz Gerd Wentlandt,
radni Powiatu i Gminy Wolin z przewodniczącym Rady
Miejskiej Mieczysławem Rybakowskim na czele, sołtysi
Gminy Wolin, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Wolin, prezesi stowarzyszeń oraz
ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele prasy
oraz mieszkańcy.
Uroczystość rozpoczęto prezentacją obrazującą najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Gminę Wolin w roku
ubiegłym oraz wybrane wydarzenia. Prezentację przedstawili Agnieszka Pawełczyk i Jarosław Niewinczany. W
części drugiej dokonano wręczenia statuetek „Wolińskiego
Światowida 2017” w poszczególnych kategoriach:

I. Gospodarka i przedsiębiorczość
Pan Sebastian Łopatowski
SEBOL Firma Handlowo-Usługowa z Kołczewa
Firma prowadzona jest od 2008 r. usługi jakie świadczy to pełen zakres prac ziemnych i naziemnych oraz
transportowych. Dbając o swój wizerunek firma SEBOL
świadczy usługi na wysokim poziomie o czym niejednokrotnie gmina Wolin mogła się przekonać.
Pan Sebastian Łopatowski – właściciel Firmy SeBOL nie
tylko potrafi dobrze zarządzać firmą ale również angażuje
się w prace społeczne na rzecz rozwoju Kołczewa.
II. Turystyka i wypoczynek
Camping nr 96 Tramp w Świętouściu
Camping „Tramp” mieści się w Świętouściu, swoją działalność prowadzi od 40 lat, jest laureatem pierwszej
nagrody i tytułu „Master Camping 2017” organizowanym
przez Polską Federację Campingu i Caravaningu we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną. Dbając o
jak najlepszą ofertę turystyczną swoich usług doskonale
promuje gminę Wolin.
III. Kultura i sztuka
Pan Tomasz Kubik
Od lat związany z Ośrodkiem Kultury w Wolinie, znany wszystkim jako clown Tomi ale przede wszystkim
jest nauczycielem gry na instrumentach perkusyjnych.
Swoją artystyczną duszę i talent wkłada w pracę z dziećmi angażując się we wszelkie akcje charytatywne wraz z
Ośrodkiem Kultury Gminy Wolin.
IV. Społeczna i Charytatywna Działalność
Pani Bożena Marzec
Z pewnością jest wzorem do naśladowania, za swoją wieloletnią działalność na rzecz Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wolinie, jako jej prezes od 2015 r. działa na rzecz członków związku. Jest
niezastąpiona w organizowaniu czasu wolnego poprzez
organizowanie spotkań integracyjnych, świąt czy wspól-
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nych wyjazdów. Nigdy nie odmawia pomocy innym,
wręcz bezinteresownie niesie ją sama. Angażuje członków stowarzyszenia w akcje charytatywne, WOŚP bez
przepysznych wypieków wolińskiego Związku Emerytów
i Rencistów nie mógłby się odbyć. Współpracuje z partnerską Gminą Walim i tamtejszym Związkiem Emerytów
i Rencistów, których przyjacielskie relacje wpływają pozytywnie na wszystkich członków związków.
V. Sołtys Roku
Pani Danuta Demkowicz
Sołtys Sołectwa Skoszewo
Pani Danuta od 7 lat jest sołtysem Skoszewa organizując imprezy kulturalno-sportowe dba o integrację
mieszkańców, a podczas organizowanych spotkań świątecznych zawsze wprowadza rodzinną atmosferę, która
spaja mieszkańców. Jako gospodarz gminnych dożynek
w roku 2017 zadbała o każdy szczegół, aby wszystko
było zorganizowane na czas. Pani Danuta jest członkiem
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej, organizuje corocznie Dzień Ryby w Skoszewie, bierze czynny
udział w organizowanych w gminie Wolin uroczystościach państwowych i gminnych, festynach, piknikach
i innych wydarzeniach kulturalnych. Stara się o fundusze zewnętrzne na rozwój wsi m.in. Społecznik, Granty
Sołeckie, Mikrodotacje.
VI. Sportowiec Roku
Pan Feliks Kwieciński
Miłośnik i pasjonat sportu, zapalony biegacz, uhonorowany medalem za zdobycie Korony Maratonów
Polskich. Zdobył statuetkę Królowej Triady Biegowej
w Krakowie. Jego dotychczasowym największym sukcesem jest ukończony bieg górski na dystansie 80 km.
Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje pomagając
innym osiągać sukcesy biegowe.
VII. Trener Roku
Pan Krzysztof Skrzyński
Od 2004 roku związany z klubem zapaśniczym
Wiking Wolin, utalentowany zawodnik zdobywający
wiele medali dla klubu na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Po zakończeniu kariery zawodnika w klubie
Wiking Wolin ukończył kurs Instruktorski i sędziowski by
móc swoją wiedzę i doświadczenie przekazywać młodym zawodnikom klubu.
Pan Zbigniew Wróblewski
Swoją przygodę z zapasami rozpoczął w 1972 r. w
klubie Wiking Wolin, jako jego zawodnik osiągał sukcesy na arenie krajowej jak i zagranicznej. Zamiłowanie
do sportu przerodziło się w pasję i sposób na życie,
ukończył na AWF we Wrocławiu Kurs Instruktorski oraz
Międzynarodowego Trenera Fila Kobiet w zapasach a
także zdobył uprawnienia sędziowskie w zapasach. Po
zakończeniu kariery zawodowej zajął się szkoleniem
młodej kadry. Były asystent trenera kadry narodowej
Władysława Olejnika, który przygotowywał reprezentację Polski do Mistrzostw Europy i Świata.
4

Pod okiem trenera Zbigniewa Wróblewskiego oraz
Krzysztofa Skrzyńskiego wychowali się Mistrzowie Polski:
Aleksandra Kotlewska, Krzysztof Wróblewski, Karolina
Skrzyńska oraz Paweł Kopaczka, Bartłomiej Banaszczak,
Jakub Soliński, Łukasz Augustajtys, Nikodem Skrzyński i
Klaudia Skrzyńska.
VIII. Przyjaciele gminy
Państwo Kerstin i Andreas Tietz
Od 11 lat związani z gminą Wolin jako przyjaciele
Gminy Usedom bywają na uroczystościach gminnych takich jak Dożynki, Dni Wolina, Jarmarkach świątecznych
i na wielu innych. Nieocenione jest ich zaangażowanie we współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową w
Troszynie i w Koniewie, wspierają szkoły w nauce języka niemieckiego oraz organizują wycieczki do Usedom
na jarmark Owczy i Jarmarki Świąteczne. Oboje należą
do Uznamskiego Stowarzyszenia Miłośników Traktorów
i Ciągników, które powstało w 2009 r. W 2015 stowarzyszenie otworzyło Muzeum „ Świat Traktorów Usedom”,
które dla naszych dzieci jest zawsze otwarte, a w czasie
organizowanego Festynu Traktorów na specjalne zaproszenie państwa Tietz dzieci mają zapewnioną świetną
zabawę, naukę jazdy traktorem oraz poczęstunek. Pani
Kerstin jest miłośniczką języka polskiego nauczyła się
swobodnie komunikować, a nauką jego zaraża innych ze
swojego otoczenia, dzięki jej pomocy powstały w szkole podstawowej w Usedom dodatkowe zajęcia z języka
polskiego.
IX. Wyróżnienie specjalne
Restauracja KALAFIOR – Pan Karol Studziński
Restauracja została założona 1 grudnia 2016 r. i od
razu znalazła swoich amatorów na kuchnię alternatywną i nowoczesną. Jak sam Pan Karol mówi o swojej
kuchni „ Trochę tradycji, trochę nowoczesności, wszystko z umiarem” . Lokal przyciąga nie tylko smakiem ale
i przyjaznym wnętrzem, które niebawem zostanie powiększone o nową przestrzeń restauracyjną.
Zespół Wokalny Wolinianki
Zespół Wokalny Wolinianki prowadzony przez pana
Piotra Lesińskiego. Jako zespół istnieje ponad 20 lat
obecnie w zespole śpiewa 8 wokalistek, które z zaangażowaniem uświetniają wszystkie gminne uroczystość
oraz czynnie uczestniczą w promowaniu gminy Wolin
podczas muzycznych występów w zaprzyjaźnionym
mieście Usedom m.in. podczas Jarmarku Owczego, na
którym wykonują pieśni w języku niemieckim
Pan Jan Frankowski
Z powołania polonista i pedagog, który nie tylko potrafił wytłumaczyć zawiłości języka polskiego, ale również
zarażał pasją do czytania książek. Pomysłodawca i organizator Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego o
Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie,
który trwa już od 25 lat. Wieloletni działacz samorządowy i propagator języka polskiego w gminie Wolin.
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Otwarcie drogi w Uninie
To kolejna inwestycja zrealizowana przez Gminę Wolin,
mająca na celu poprawę jakości dróg w miejscowościach
wiejskich. Zadanie zostało wykonane przez firmę P.P.U.H.
SZACH Krzysztof Chudziak z Goleniowa. Zakres robót
obejmował m.in.:

- rozbiórkę elementów istniejącej drogi i wywiezienie gruzu,
- usunięcie drzew i krzewów, regulacja pionowa urządzeń
obcych,
- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie warstwy odsączającej,
- separacja warstw i wzmocnienie podłoża geowłókniną,

Mieszkańcy Unina doczekali się nowej infrastruktury
drogowej w swojej miejscowości, w ramach przebudowy dróg wewnętrznych dojazdowych, do użytkowania
oddany został odcinek 0,6 km drogi wykonanej z kostki
brukowej betonowej oraz płyt betonowo-ażurowych tj.
ponad 3000 m2.
W środę, 24 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi, z udziałem pana Burmistrza Wolina
Eugeniusza Jasiewicza, przedstawiciela Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o. Szczecin pana Jarosława
Staszaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie
pana Mieczysława Rybakowskiego, Radnego Rady
Miejskiej w Wolinie pana Roberta Lemzy, Sołtysa Unina
pana Artura Burbo oraz samych mieszkańców Unina.

- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
oraz płyt betonowo-ażurowych,
- ustawienie krawężników,
- oznakowanie pionowe,
-wykonanie humusowania z obsianiem.
Nadzór inspektorski nad inwestycją sprawował pan
Edward Drzymała, a koordynatorem przebiegu całej inwestycji była Kierownik referatu BIO Urzędu Gminy w Wolinie
pani Małgorzata Wójcik.
Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniósł
899.782,46 zł. i został sfinansowany:
- ze środków Gminy Wolin w wysokości 234.156,46 zł
- bezzwrotnej pomocy finansowej Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa w wysokości 665.626,00 zł.
Życzymy mieszkańcom dobrego użytkowania tej drogi łączącą całą wieś.

Eliminacje gminne OTWP w Wolinie zakończone
W środę 14 marca 2018 r. w świetlicy OSP Wolin odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. W eliminacjach
udział wzięli uczniowie szkół i członkowie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych z Wolina, Kołczewa i Troszyna.
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się zdobywcy
pierwszych trzech miejsc:
I grupa wiekowa
1
miejsce - Norbert Berezowski – SP Troszyn
2
miejsce - Onellia Jarnutowska – SP Wolin
3
miejsce - Filip Frąckowiak – SP Kołczewo
II grupa wiekowa
1
miejsce - Wiktoria Jarnutowska – MDP Wolin
2
miejsce - Wiktoria Kurczyńska – MDP Wolin
3
miejsce - Oliwia Nowowiejska – MDP Wolin
III grupa wiekowa
1 miejsce - Klaudia Tokarska – MDP Troszyn
2 miejsce - Klaudia Lichocka – MDP - Kołczewo
3 miejsce - Weronika Wojciechowska – MDP Kołczewo
Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz oraz Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wolinie dh Szymon
Waligóra złożyli serdeczne podziękowania opiekunom
Wandzie Noworolnik, Edwinowi Peplińskiemu, Marcinowi

Olejnikowi i Tomaszowi Waligórze za przygotowanie uczestników do turnieju. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy i podziękowania
ufundowane przez Burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza
i Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Marka
Piotrowskiego.
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom eliminacji gminnych a wygranym życzymy powodzenia w
eliminacjach powiatowych OTWP.
Marek Piotrowski
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE GMINY WOLIN
Burmistrz Wolina informuje, iż w dniach od 28 marca do 19 kwietnia 2018 roku odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Harmonogram zawiera dokładne terminy, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady.
Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru bądź w dniu poprzedzającym wywóz, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu.
Mieszkańcy zabudowy niskiej powinni wystawiać odpady przed posesję, natomiast mieszkańcy wysokiej zabudowy
oraz osiedli przy osiedlowych boksach kontenerowych bądź w wyznaczonych przez zarządców miejscach.
UWAGA: Nie będą odbierane takie odpady jak np. gruz, kamienie, piasek, ziemia, odpady budowlane, stolarka
okienna i drzwiowa, opony, odpady zawierające azbest, olej i inne środki chemiczne, świetlówki, szkło, lekarstwa oraz
odpady zielone.
Zbiórkę przeprowadzi firma REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. Oddział Świnoujście
tel.: 91 321 48 70, 91 321 30 12
Przypominamy, że mieszkańcy mają możliwość dostarczanie do PSZOK-u (ul. Adama Mickiewicza 20, Wolin), bezpłatnie m.in. odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego
w Wolinie ul. Zamkowa 23, pok. nr 16, tel.: 913220807, 500024819.
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Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski?
Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?
Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam,
gdzie teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców,
to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje
nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której je-

steś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy,
albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze
wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.
Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w
rejestrze wyborców!
Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz
na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego
Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

PIT przez internet w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu Pomorskim

Informuje się, że w siedzibie Urzędu Skarbowego w
Kamieniu Pomorskim na sali obsługi podatnika przygotowane zostało stanowisko komputerowe do składania
zeznań podatkowych w formie elektronicznej, w godzinach pracy Urzędu, tj.:
- w poniedziałki od godz. 7:00 do 18:00;
- od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.
W razie potrzeby pracownicy Urzędu udzielą pomocy przy składaniu zeznania elektronicznie i wydruku

Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
Przed przystąpieniem do sporządzenia zeznania za
2017 r. i wysłania go w formie elektronicznej należy wcześniej przygotować:
- numer PESEL - jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem to również PESEL małżonka;
- informacje o uzyskanych przychodach za 2017 r.;
- kwotę przychodu z zeznania za 2016 r.
Serdecznie zapraszamy do składania zeznań elektronicznie.
Jest to bezpieczne i szybkie. To również szybszy zwrot
nadpłaconego podatku.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017-2023
Uchwałą nr XXXV/436/17 Rada Miejska w Wolinie z dnia
31 maja 2017 r. przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Wolin na lata 2017 - 2023. Program został następnie przekazany do oceny przez Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego celu wpisania do
rejestru programów województwa. W wyniku oceny UM
WZ wskazał uwagi do programu, których wprowadzenie
wymagało aktualizacji programu i ponownego przyjęcia
przez Radę Miejską w Wolinie (aktualizacja).
Wobec powyższego Rada Miejska w Wolinie uchwałą
nr XLVI/608/2018, z dnia 27 lutego 2018 roku podjęła aktualizacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na
lata 2017-2023. Został on wpisany na wykaz programów
rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego
Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
340/18 z dnia 28 lutego 2018 roku.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wolin na lata
2017-2023 został przygotowany przez Zespół badawczy
firmy STREFAPLUS, ul. Płocka 15c lok. 4, 01-231 Warszawa.
Dokument opracowany w ramach projektu pn.
„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Wolin”. Projekt
został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzonego decyzją
wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014
roku nr C(2014) 9550, przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020” do
wsparcia z Funduszu Spójności w ramach celu „Inwestycje
na rzecz wzrostu i zatrudniania”.
Gmina prowadziła działania z pomocą ekspertów zewnętrznych w formule partycypacyjno-eksperckiej. W
ramach prac analitycznych zrealizowano liczne narzędzia i techniki badawcze i aktywizujące mieszkańców
Gminy tj. analiza statystyczna obejmująca wskaźniki dla
poszczególnych obszarów problemowych, wizualizacja danych na podkładzie i opracowanie map, wywiady
kwestionariuszowe PAPI z mieszkańcami, spacery studyjne, konsultacje społeczne, badanie internetowe CAWI,
warsztaty rewitalizacyjne oraz działania informacyjno
-promocyjne dotyczące Programu. Doświadczenia z prac
terenowych i badań obejmujących również interesariuszy rewitalizacji pozwoliły na sformułowanie propozycję
systemu wdrażania i monitorowania Programu z uwzględnianiem mechanizmów włączenia interesariuszy na etapie
realizacji Programu. Na potrzeby pracy nad Programem
Burmistrz Wolina powołał Zespół ds. Rewitalizacji.
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Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 126 z dnia 29
listopada 2016 r. określono również skład Zespołu oraz regulamin jego funkcjonowania. W ramach spotkań zespołu
realizowane były szkolenia mające na celu przekazanie
wiedzy odnoszącej się do prowadzonych prac mających
na celu opracowanie dokumentu strategicznego. Ponadto
Zespół ds. Rewitalizacji konsultował przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które opracowywane są przez wykonawcę
programu rewitalizacji, we współpracy z mieszkańcami.
Na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gmina podzielona został na jednostki urbanistyczne w zależności od terenu wiejskiego i
terenu miejskiego. Obszar wiejski Gminy podzielony został na trzydzieści sołectw, natomiast obszar miejski na
pięć stref obejmujących ulice w mieście: I. Strefa przemysłowo – usługowa, II. Strefa Starego Miasta + Wyspa
Ostrów, III. Strefa mieszkaniowa, IV. Strefa rekreacyjno –
mieszkaniowa oraz V. Strefa oświatowo – mieszkaniowa.
Podział terenu miejskiego na jednostki urbanistyczne dokonany został na podstawie podziału ulic obejmującego
nazwy zwyczajowe osiedli lub tereny wyróżniające się zabudową lub innymi uwarunkowaniami urbanistycznymi
zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin.
Obszar zdegradowany Gminy Wolin obejmuje jednostki Strefa przemysłowo – usługowa, Strefa Starego Miasta
+ Wyspa Ostrów, Strefa rekreacyjno – mieszkaniowa,
Strefa oświatowo – mieszkaniowa w mieście Wolin oraz
miejscowości wiejskie Gminy Chynowo, Ładzin, Wisełka,
Wiejkowo, Zagórze. Obszar zdegradowany obejmuje powierzchnię 5 854,46 ha i zamieszkiwany jest przez 4 700
mieszkańców, co stanowi odpowiednio 18% ogólnej powierzchni oraz 39% ludności Gminy.
Z uwagi na konieczność dostosowania obszaru rewitalizacji do maksymalnych wielkości wynikających z
Wytycznych obszar rewitalizacji został zawężony. Na obszar rewitalizacji Gminy składają się dwa podobszaru
Centrum Gminy obejmujące obszar miejski gminy Wolin
Strefa Starego Miasta + Wyspa Ostrów, Strefę RekreacyjnoMieszkaniową oraz Strefę Oświatowo-Mieszkaniową oraz
Podobszar rewitalizacji Wisełka obejmujący obszar wiejski gminy Wolin Sołectwo Wisełka. Obszar rewitalizacji
zamieszkiwany jest przez 3 546 osób, co stanowi 29,69%
ogólnej liczby mieszkańców Gminy. Powierzchnia wyznaczonego obszaru rewitalizacji wynosi 1 578,3 ha, co
stanowi 4,8% pow. gminy.
W wyniku prac badawczych i projektowych ustalono, że
celem głównym programu rewitalizacji będzie aktywizacja
mieszkańców obszaru rewitalizacji i włączenie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji z
uwzględnieniem ich potrzeb społecznych, gospodarczych,
kulturalnych i rekreacyjnych. Cel główny realizowany
będzie przez dwa cele szczegółowe: 1 Niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na obszarze
rewitalizacji i tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców, oraz 2. Podniesienie jakości
10

przestrzeni publicznych oraz inne działania w kierunku poprawy standardu życia mieszkańców. W ramach Programu
zidentyfikowano sześć przedsięwzięć rewitalizacyjnych
składających się z poszczególnych projektów rewitalizacyjnych: Przedsięwzięcie 1. Wolin+, Przedsięwzięcie 2.
Wisełka na Nowo, Przedsięwzięcie 3. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego i plaży miejskiej w
Wolinie, Przedsięwzięcie 4. Przebudowa budynku byłej
przychodni zdrowia z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną, Przedsięwzięcie 5. Uniwersytet trzeciego
wieku szansą aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz Przedsięwzięcie 6. Wolin Miasto Historii.
Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2017-2023 w ramach LPR
wynosi blisko 21 mln zł. Planuje się pozyskiwanie środków
zewnętrznych na zidentyfikowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Program ujmuje działania w
sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR,
EFS, FS, EFRROW i EFMiR oraz innych publicznych) łącząc
aspekty społeczne oraz ekonomiczne, przestrzenne, techniczne, środowiskowe lub kulturowe związane zarówno z
danym obszarem, jak i jego otoczeniem, stosownie do lokalnych uwarunkowań. Głównym źródłem finansowania
działań rewitalizacyjnych będą środki RPO WZ 2014-2020
działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji społeczno w sferze
fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności
i obszarów miejskich i wiejskich oraz RPO WZ 2014-2020,
działanie 7.1 Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych. Zaplanowane
projekty będą rozszerzeniem – uzupełnieniem działań o
charakterze społecznym, realizowanych w ramach wsparcia EFS dostępnego w ramach RPO WZ 2014-2020.
Gmina odstąpiła od konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu przedmiotowego dokumentu, po uzgodnieniu
takiej możliwości z Zachodniopomorskim Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym za pismem
z dnia 4 maja 2017 r. znak NZNS.7040.1.30.2017 oraz
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska za pismem z dnia 30 maja 2017 r. znak WOPN-OS.410.123.2017.
MP. Przygotowany przez Gminę dokument obejmuje przedsięwzięcia dotyczące obszaru jednej gminy i nie
wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Spełnione zostały zatem wszelkie wymagania
przewidziane dla dokumentów strategicznych wskazane
w przepisach o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Szczegółowe uzasadnienie zawarto w Obwieszczeniu
Burmistrza Wolina, znak BIO.671.2.2017.AO, z dnia 30 maja
2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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Spotkanie Noworoczne w Usedom

Wzorem lat ubiegłych, 19 stycznia 2018 r., odbyło się
spotkanie noworoczne w partnerskim mieście Usedom.
Burmistrz tego miasta, Pan Jochen Storrer, zaprosił na nie
delegację Wolina, która była reprezentowana w osobach:
burmistrz Wolina Pana Eugeniusz Jasiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Wolina Pan Mieczysław Rybakowski
oraz dyrektor Muzeum Regionalnego Pan Ryszard
Banaszkiewicz.
W spotkaniu ze strony gospodarzy uczestniczyli mieszkańcy Gminy Usedom, osoby współpracujące na różnych
płaszczyznach z Gminą Wolin oraz zaproszeni goście.
Rząd Meklemburgii i Pomorza Przedniego reprezentował minister Stefan Rudolph z Ministerstwa Gospodarki,
Budownictwa i Turystyki.
Mowę podsumowującą działalność gminy Usedom w
roku 2017 wygłosił burmistrz Jochen Storrer, akcentując

najważniejsze inwestycje, które realizowane są aktualnie
w gminie. Są to m.in. port jachtowy, punkt muzealny oraz
punkt informacji turystycznej.
Podobnie jak w roku ubiegłym, znaczną część swojego wystąpienia burmistrz Storrer poświęcił współpracy
partnerskiej z naszą gminą. Podkreślił jej znaczenie dla
budowy relacji międzyludzkich obu naszych społeczności. Najważniejszym przejawem tej współpracy uznał
projekty realizowane przez szkoły w Usedom oraz Wolinie
i Troszynie. Burmistrz Storrer podziękował Burmistrzowi
Wolina oraz nauczycielom i innym osobom realizującym
współpracę i wyraził nadzieję na dalszą, owocną, kontynuację.
Podobnie w swoim wystąpieniu minister Stefan
Rudolph podziękował obu gminom za owocną współpracę i podkreślił jej znaczenie jako ważny czynnik w relacjach
partnerskich obszarów przygranicznych.
W swoim wystąpieniu Burmistrz Wolina również
podkreślił znaczenie kontaktów międzyludzkich pomiędzy oboma gminami. Dotyczyło to współpracy dzieci i
młodzieży w zakresie organizacji wspólnych imprez sportowych, organizacji wystaw artystycznych, wspólnego
wędkowania czy udziału przedstawicieli Wolina w „Targu
Owczym” w Usedom (prelekcje, występy artystów, odtwórców itp.). Na zakończenie wystąpienia burmistrz
Jasiewicz zaprosił przedstawicieli Usedom do Wolina na
uroczystość rozdania „Wolińskich Światowidów”, uroczystość podsumowującą rok 2017 przez Burmistrza i Urząd
Miejski w Wolinie.
Ryszard Banaszkiewicz

RADA MIEJSKA
Na sesjach w dniach 27.10.2017 r. , 9.11.2017 r.,
30.11.2017 r., 28.12.2017 r., 22.01.2018 r., 27.02.2018 r.
radni podjęli następujące uchwały:
514. 27.10.2017 r. XLI/514/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/438/17 Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV
Morzyczyn - Recław
515. 27.10.2017 r. XLI/515/17 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2017 r.
516. 27.10.2017 r. XLI/516/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2017 - 2033
517. 27.10.2017 r. XLI/517/17 w sprawie programu
współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
518. 27.10.2017 r. XLI/518/17 w sprawie przekazania
na rzecz sołectwa Wiejkowo do nieodpłatnego korzystania obiektu świetlicy wiejskiej, położonego na działce nr

3/64 o pow. 1,2774 ha w Wiejkowie
519. 27.10.2017 r. XLI/519/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
obrębie Ładzin w działce Nr 148/2 o pow. 0,7719 ha
520. 27.10.2017 r. XLI/520/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie działki nr 265/3 oraz części działki nr
251/29, położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin
521. 27.10.2017 r. XLI/521/17 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/57, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin
522. 27.10.2017 r. XLI/522/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 12, położonego
przy ulicy Henryka Sienkiewicza 30 w Wolinie
523. 27.10.2017 r. XLI/523/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wolinie w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową w Wolinie
524. 27.10.2017 r. XLI/524/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Troszynie w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową w Troszynie
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525. 27.10.2017 r. XLI/525/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kołczewie w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową w Kołczewie
526. 27.10.2017 r. XLI/526/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dargobądzu w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową w Dargobądzu
527. 27.10.2017 r. XLI/527/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Koniewie w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową w Koniewie
528. 27.10.2017 r. XLI/528/17 w sprawie skargi Jolanty
Józefowicz
529. 9.11.2017 r. XLII/529/17 w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Wolin w 2017 r.
530. 9.11.2017 r. XLII/530/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2017 - 2033
531. 9.11.2017 r. XLII/531/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
532. 9.11.2017 r. XLII/532/17 w sprawie opłaty targowej
533. 9.11.2017 r. XLII/533/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
534. 30.11.2017 r. XLIII/534/17 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2017 r.
535. 30.11.2017 r. XLIII/535/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2017 - 2033
536. 30.11.2017 r. XLIII/536/17 w sprawie przekazania
na rzecz sołectwa Kołczewo do nieodpłatnego korzystania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka
nr 442/2 o pow.0,0422 ha, położonej w Kołczewie
537. 30.11.2017 r. XLIII/537/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
obrębie 5 Wolin w części działki Nr 39/12 o pow. 0,20 ha
538. 30.11.2017 r. XLIII/538/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie pomieszczenia gospodarczego o pow. 6 m² znajdującego się w części działki Nr 50/2
w obrębie 4 Wolin
539. 30.11.2017 r. XLIII/539/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
części działki Nr 9/2 o pow. 10 m² w obrębie 3 Wolin
540. 30.11.2017 r. XLIII/540/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w
obrębie Kodrąb w działkach Nr 75 o pow. 0,61 ha i Nr 76 o
pow. 0,74 ha oraz w obrębie Ładzin w działce Nr 513/2 o
pow. 0,8487 ha
541. 30.11.2017 r. XLIII/541/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
części działki Nr 70/2 o pow. 28 m² w obrębie 4 Wolin
542. 30.11.2017 r. XLIII/542/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
części działki Nr 1/62 o pow. 2,342 m² w obrębie 6 Wolin
543. 30.11.2017 r. XLIII/543/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości po12

łożonej w części działki Nr 24/31 o pow. 25 m² w obrębie
3 Wolin
544. 30.11.2017 r. XLIII/544/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
części działki Nr 491 o pow. 250 m² w obrębie Kołczewo
545. 30.11.2017 r. XLIII/545/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
działce Nr 236/21 o pow. 212 m² w obrębie 4 Wolin
546. 30.11.2017 r. XLIII/546/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
działceNr 213/25 o pow. 175 m² w obrębie 4 Wolin
547. 30.11.2017 r. XLIII/547/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
części działki Nr 393/3 o pow. 1015 m² w obrębie Dargobądz
548. 30.11.2017 r. XLIII/548/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
części działki Nr 27 o pow. 0,0180 ha w obrębie 6 Wolin
549. 30.11.2017 r. XLIII/549/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie działki nr 92/2 o powierzchni 0,0044 ha,
położonej w Zastaniu
550. 30.11.2017 r. XLIII/550/17 w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych
eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wolinie
551. 30.11.2017 r. XLIII/551/17 w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wolinie
552. 30.11.2017 r. XLIII/552/17 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną
i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych
i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m.
Ostromice gm. Wolin
553. 30.11.2017 r. XLIII/553/17 w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wolin w latach 2018 - 2022
554. 30.11.2017 r. XLIII/554/17 uchylająca uchwałę w
sprawie skargi Jolanty Józefowicz
555. 30.11.2017 r. XLIII/555/17 w sprawie skargi Jolanty
Józefowicz
556. 30.11.2017 r. XLIII/556/17 w sprawie skargi Jolanty
Józefowicz
557. 30.11.2017 r. XLIII/557/17 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich
Rzeczpospolitej Polskiej
558. 28.12.2017 r. XLIV/558/17 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Wolin na 2018 r.
559. 28.12.2017 r. XLIV/559/17 w sprawie uchwalenia
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na
lata 2018 - 2033
560. 28.12.2017 r. XLIV/560/17 w sprawie ustalenia
stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie
cmentarzy komunalnych w 2018 roku
561. 28.12.2017 r. XLIV/561/17 w sprawie ustalenia
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stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych w 2018 r.
562. 28.12.2017 r. XLIV/562/17 w sprawie gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok
563. 28.12.2017 r. XLIV/563/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2017 - 2021
564. 28.12.2017 r. XLIV/564/17 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Piaski
Wielkie, gm. Wolin
565. 28.12.2017 r. XLIV/565/17 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Dargobądz,
gm. Wolin
566. 28.12.2017 r. XLIV/566/17 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Skoszewo,
gm. Wolin
567. 28.12.2017 r. XLIV/567/17 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Świętouść w
obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin
568. 28.12.2017 r. XLIV/568/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
obrębie 5 Wolin, o powierzchni łącznej 11,8112 ha składającej się z działki nr 22 o pow. 4,3403 ha, działki nr 23 o
pow. 3,6609 ha, części działki nr 24/1 o pow. 2,97 ha oraz
części działki nr 25 o pow. 0,84 ha
569. 28.12.2017 r. XLIV/569/17 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2017 r.
570. 28.12.2017 r. XLIV/570/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2017 - 2033
571. 28.12.2017 r. XLIV/571/17 w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017
572. 22.01.2018 r. XLV/572/18 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r.
573. 22.01.2018 r. XLV/573/18 zmieniająca uchwałę Nr
XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 - 2033
574. 22.01.2018 r. XLV/574/18 w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do zawarcia umowy partnerstwa z
Powiatem Kamieńskim
575. 22.01.2018 r. XLV/575/18 w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do zawarcia umowy partnerstwa z
Powiatem Kamieńskim
576. 22.01.2018 r. XLV/576/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu
577. 22.01.2018 r. XLV/577/18 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ode-

branymi z nieruchomości położonych na terenie gminy
Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty
578. 22.01.2018 r. XLV/578/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Wolin od
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 18/59 o
pow.0,2824 ha, położonej w Uninie
579. 22.01.2018 r. XLV/579/18 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Wolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz
wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych
ulg
580. 22.01.2018 r. XLV/580/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki nr 70/24 o
pow. 1178 m?
581. 22.01.2018 r. XLV/581/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
obrębie Kołczewo w części działki nr 163 o pow. 5,8699 ha
582. 22.01.2018 r. XLV/582/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki nr 47/16 o
pow. 690 m²
583. 22.01.2018 r. XLV/583/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
obrębie 3 Wolin, składającej się z działki nr 99/3 o pow. 45
m²
584. 22.01.2018 r. XLV/584/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej
w obrębie 2 Wolin składającej się z działki nr 11 o pow.
0,4239 ha
585. 22.01.2018 r. XLV/585/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
obrębie Recław w działce nr 261/94 o pow. 20,6649 ha
586. 22.01.2018 r. XLV/586/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w
obrębie 5 Wolin w działce nr 67/3 o pow. 0,8905 ha, działce nr 73/1 o pow. 0,8692 ha, działce nr 72/1 o pow. 1,6182
ha
587. 22.01.2018 r. XLV/587/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
obrębie 6 Wolin w części działki nr 1/47 o pow. 0,20 ha
588. 22.01.2018 r. XLV/588/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w
obrębie Łuskowo w części działki Nr 121/1 o pow. 0,70 ha
589. 22.01.2018 r. XLV/589/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w
obrębie 2 Wolin w działkach Nr 65 o pow. 1,1145 ha, Nr 66
o pow. 1,0976 ha, Nr 73/2 o pow. 1,0396 ha, Nr 95 o pow.
1,5010 ha, Nr 97 o pow. 1,5362 ha, części działki Nr 25 o
pow. 1,00 ha, działki Nr 35 o pow. 3,2310 ha oraz działki Nr
28 o pow. 2,7688 ha
590. 22.01.2018 r. XLV/590/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości poło-
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żonych w obrębie 2 Wolin w działce nr 94 o pow. 1,5641
ha, działce nr 69 o pow. 0,9956 ha oraz części działki nr 87
o pow. 1,0065 ha
591. 22.01.2018 r. XLV/591/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie
Gminy Wolin
592. 22.01.2018 r. XLV/592/18 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Wolin
593. 22.01.2018 r. XLV/593/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
594. 22.01.2018 r. XLV/594/18 w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym
595. 22.01.2018 r. XLV/595/18 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Wolin
Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie
„Kraina Uśmiechu” oraz Punktach Przedszkolnych przy
Publicznych Szkołach Podstawowych
596. 22.01.2018 r. XLVI596/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania
597. 22.01.2018 r. XLV/597/18 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVI/169/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura
Administracyjnego Szkół w Wolinie i nadania statutu
598. 22.01.2018 r. XLV/598/18 w sprawie zmiany

uchwały Nr XXIV/276/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
29 lipca 2016 r. w sprawie centrum usług wspólnych dla
jednostek organizacyjnych Gminy
599. 22.01.2018 r. XLV/599/18 w sprawie skargi Jolanty
Józefowicz
600. 27.02.2018 r. XLVI/600/18 w sprawie planu pracy
Rady Miejskiej w Wolinie na 2018 rok
601. 27.02.2018 r. XLVI/601/18 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r.
602. 27.02.2018 r. XLVI/602/18 w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom
bezdomnym z terenu Gminy Wolin
603. 27.02.2018 r. XLVI/603/18 zmieniająca uchwałę w
sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzeń za inkaso
604. 27.02.2018 r. XLVI/604/18 w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń
wodociągowych” eksploatowanych przez „Wodociągi
Zachodniopomorskie” spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie
na terenie Gminy Wolin na lata 2018-2021
605. 27.02.2018 r. XLVI/605/18 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Gogolice,
gm. Wolin
606. 27.02.2018 r. XLVI/606/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy
607. 27.02.2018 r. XLVI/607/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia
przez Gminę Świerzno, Dziwnów, Golczewo, Międzyzdroje,
Wolin Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób
bezdomnych
608. 27.02.2018 r. XLVI/608/18 w sprawie aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata
2017 - 2023

KULTURA
Orszak Trzech Króli w Wolinie
6 stycznia 2018 roku ulicami 644 miejscowości w Polsce
przeszedł 10. Orszak Trzech Króli. Trzej Królowie wędrowali do Stajenki, żeby pokłonić się Dzieciątku Jezus. Wraz z
nimi w drogę do Betlejem udało się ponad 1,2 mln uczestników!
W Orszakach Trzech Króli co roku bierze udział coraz
więcej ludzi w różnym wieku, ale głównie rodzin z dziećmi, gdyż udział w barwnym pochodzie jest jednocześnie
symboliczną manifestacją przywiązania do życia zgodnego z zasadami wiary i wartości chrześcijańskich.
W Wolinie po raz szósty Orszak zorganizowała parafia pw. św. Mikołaja Bpa wraz
z Publiczną Szkołą Podstawową w Dargobądzu.
14
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W samo południe Orszak wyruszył od kościoła pw.
św. Stanisława BM ulicami miasta do kolegiaty pw. św.
Mikołaja Biskupa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks.
wikariusz Piotr Sobczyński, a po Ewangelii jasełka wystawili nauczyciele, rodzice, absolwenci i uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dargobądzu. Oprawę muzyczną
przygotowała Orkiestra Dęta im. br. Edmunda Sobisia ze
Szczecina. Po Mszy św. uczestnicy liturgii wysłuchali koncertu Wolińskiej Orkiestry Bębniarskiej, rozgrzali się przy
ognisku, skosztowali rogalików i gorącego napoju przygotowanego przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin.
Świętowanie radosnego wydarzenia Objawienia
Pańskiego było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli. Pragnę złożyć podziękowania wszystkim,
którzy poświęcili wiele czasu i serca w przygotowanie
Orszaku: ks. Dziekanowi kan. Leszkowi Koniecznemu oraz
wikariuszowi ks. Piotrowi Sobczyńskiemu, za podjęcie
inicjatywy, prowadzony śpiew podczas Orszaku oraz przewodniczenie Najświętszej Eucharystii; pani Dyrektor PSP
w Dargobądzu Jolancie Ziemiańskiej, uczniom, absolwentom, rodzicom, nauczycielom i przyjaciołom szkoły

za wspólne przygotowanie jasełek i wystawienie ich w
wolińskiej kolegiacie, p. Alicji Grochowczak z uczniami,
partnerom: panu Burmistrzowi Wolina Eugeniuszowi
Jasiewiczowi oraz Ośrodkowi Kultury Gminy Wolin,
Policji za zabezpieczenie drogi, OSP w Wolinie. Wyrażam
wdzięczność panu Wiktorowi Nowakowi; tatusiom, którzy wcielili się w postacie trzech mędrców: p. Markowi
Grocholskiemu,
p. Andrzejowi Kozłowskiemu oraz p. Michałowi
Kurianowiczowi, a także Orkiestrze Dętej im.br Edmunda
Sobisia ze Szczecina na czele z p. Markiem Jastrzębskim za
uświetnienie uroczystości swoim graniem.
To wspólne działanie Rodziców, Szkoły, Ośrodka
Kultury, Parafii i Gminy oraz tak liczne przybycie parafian
i gości z innych miejscowości sprawiło, że godnie uczciliśmy Pana Boga, jednocząc się w tym roku pod hasłem:
„Bóg jest dla wszystkich”. Do zobaczenia za rok na siódmym Wolińskim Orszaku Trzech Króli!
Iwona Wojda
Autor zdjęć: Jerzy Akin

XXV Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski o Nagrodę Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Wolinie rozstrzygnięty

W sobotę 3 lutego 2018 r., w atmosferze przyjaźni, życzliwości
dla wykonawców i serdeczności dla ich opiekunów, Ośrodek Kultury
Gminy Wolin zorganizował XXV Miejsko-Gminny Konkurs o Nagrodę
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie.

Wydarzenie to, ćwierć wieku temu zainicjowane zostało przez
wieloletniego nauczyciela-polonistę, a także pełniącego przez kilka kadencji funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie, Pana Jana
Frankowskiego. W podziękowaniu dla Pana Jana, za wyjątkową inicjatywę, powstał wiersz:
Jan Frankowski – polonista i pedagog,
Który wiersze czyta żwawo.
I od tego swój początek , wierszy konkurs wziął początek.
Od 25 lat recytowanych na wolińskich ziemiach
przez młodzież i dzieci wygłaszanych.
Dziś jesteśmy bardzo wdzięczni,
Że pan Jan tak wiersze kocha
I zaraża tą miłością wszystkich dookoła.
Agnieszka Pawełczyk
Do udziału w Konkursie zostało zgłoszonych 51 uczestników - z
przedszkola oraz ze szkół gminy i miasta Wolin, w sześciu kategoriach
wiekowych. W repertuarach recytatorów znalazły się m.in.: utwory W.
Chotomskiej, J. Tuwima, J. Brzechwy, a także fragmenty utworów Lucy
M. Monntgomery, J.K Rowling, Z. Herberta. Do prac w jury tegorocznej edycji zaproszeni zostali: Pan Jan Frankowski jako przewodniczący
jury, Pani Mirosława Malinowska – Papuga oraz Pani Grażyna Stachura.
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Podczas przesłuchań obecni byli rodzice, nauczyciele, opiekunowie. Nagrody wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolinie - Pan
Mieczysław Rybakowski.
Laureatami XXV edycji Konkursu, w poszczególnych kategoriach
wiekowych zostali:
Kategoria dzieci w wieku do 4 lat
I miejsce - Antoni Marcinkiewicz - Przedszkole Wolin
II miejsce - Lena Osieleniec - PSP Dargobądz
III miejsce - Yasin Hossen Podhajski - PSP Dargobądz
Wyróżnienie - Zuzanna Kotłow PSP Wolin
Kategoria dzieci w wieku 5-6 lat
I miejsce - Malwina Karcz – PSP Dargobądz
II miejsce - Antoni Jabłoński - PSP Wolin
III miejsce - Iga Kiszkunas – PSP Wolin
Wyróżnienie - Zofia Augustajtys – PSP Wolin
Wyróżnienie Patryk Trojan – PSP Dargobądz
Wyróżnienie Nikodem Zyk - Przedszkole Wolin
Kategoria klasy I-III
I miejsce - Roksana Białowolska – PSP Wolin
II miejsce - Antoni Hengielski – SSP Ładzin
III miejsce - Małgorzata Tołodziecka – PSP Troszyn
Wyróżnienie - Anastazja Skiba – PSP Koniewo
Wyróżnienie - Nikola Bysiak – PSP Kołczewo
Kategoria klasy IV-VI
I miejsce - Mikołaj Dajlid – PSP Kołczewo
II miejsce - Julia Miętkiewicz – PSP Wolin
III miejsce - Kornel Przybyłek – PSP Dargobądz
Wyróżnienie - Klementyna Felisiak - PSP Wolin
Wyróżnienie - Diana Kozłowska – PSP Wolin
Kategoria klasy VII i klasy Gimnazjalne
I miejsce - Nikola Pankiewicz – PSP Troszyn
II miejsce - Gabriela Turek – PSP Wolin
III miejsce - Dominika Szkudlarek – PSP Wolin
Wyróżnienie - Martyna Dajlid - PSP Kołczewo
Wyróżnienie - Julia Tokarz PSP Dargobądz
Kategoria klasy szkół Ponadgimnazjalnych
I miejsce - Nicola Śladewska – ZSP Wolin
Spośród laureatów XXV Miejsko – Gminnego Konkursu

Recytatorskiego o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie,
Komisja dokonała wyboru trzech osób, które zakwalifikowała do
udziału w przeglądzie powiatowym Małego Konkursu Recytatorskiego,
który odbędzie się 24.02.32018 r. w Kamieniu Pomorskim, są to:
Roksana Białowolska – PSP Wolin
Mikołaj Dajlid – PSP Kołczewo
Nikola Pankiewicz - PSP Troszyn
Organizatorzy składają podziękowania Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Wolinie oraz Burmistrzowi Wolina, za ufundowanie atrakcyjnych nagród. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli i
rodziców wszystkich recytatorów oraz uczestników - szczególnie tych,
którzy znaleźli się poza tzw. „podium”, ponieważ udział w konkursie o
tak licznej grupie recytatorów dowodzi o dbałości o nasz ojczysty język,
o kulturę słowa, co nie jest łatwym zadaniem w dobie wszechobecnej
i agresywnej kultury obrazkowej. Gratulujemy wszystkim laureatom i
uczestnikom oraz zapraszamy do udziału w kolejnym, XXVI Konkursie
Recytatorskim w roku 2019.
Joanna Kulikow
Ośrodek Kultury Gminy Wolin

Podsumowanie półrocznej pracy uczestników zajęć artystycznych
W dniu 28.02.2018r. w CentrumWspółpracy Międzynarodowej
w Wolinie (Dworek Woliński), odbyła się wystawa prac dzieci i
młodzieży uczęszczających na zajęcia plastyczne połączona z
koncertem podsumowującym półroczną pracę uczestników zajęć artystycznych.
Podczas koncertu swoje umiejętności zaprezentowali: pianiści, gitarzyści, perkusiści oraz bębniarze.
Dziękujemy dzieciom za przepiękny koncert i pracę włożoną
w samodoskonalenie się, instruktorom za kształtowanie umiejętności każdego z uczestników, rodzicom oraz dziadkom za
poświęcony czas i wparcie młodych artystów w dążeniu do wyznaczonych celów.
Już dziś z niecierpliwością oczekujemy na finałowy koncert,
który odbędzie się w czerwcu.
Ośrodek Kultury Gminy Wolin

ZESPÓŁ DREAMLINE
pilnie poszukuje wokalisty
Gatunek muzyczny: rock, muzyka alternatywna
Wiek kandydata: 13 lat i wzwyż
Przesłuchania kandydatów, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
Poniedziałki – w godzinach 14:30-19:30
Czwartki – w godzinach 13:30-19:00
Tel. 663-540-669
16
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Rekordowa kwota zebrana na WOŚP w Wolinie
Tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Wolinie należy zaliczyć do szczególnie
udanych. Wolontariuszom udało się pobić zeszłoroczny rekord i tym samym uzbierać kowtę 35023,63
zł. To niewiarygodny rekord. Dziękujemy wszystkim,
którzy zechcieli wesprzeć finał – bez Was nie udałoby
się zebrać tak wspaniałej kwoty na rzecz wspierania
leczenia noworodków. Dziękujemy, że byliście razem z nami podczas 26. Finału WOŚP. Zapraszamy do
wspólnej zabawy podczas 27. Finału już za rok.
Pozdrawiamy Sztab #3315 w Wolinie

Noc Muzeów 2018
Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie
już dziś zaprasza wszystkich mieszkańców na kolejną edycję międzynarodowej imprezy pt. Noc Muzeów 2018.
Impreza ta zagości w naszym Muzeum już po raz ósmy.
Bazując na doświadczeniach lat ubiegłych, przygotowujemy dla Państwa ciekawy i atrakcyjny program. Głównym
punktem, oprócz dostępności całej przestrzeni Muzeum
do zwiedzania, będą specjalnie przygotowane na tą noc
dwie nowe wystawy.
Pierwsza z nich to „Okres szwedzki w Wolinie”.
Zapoznamy Państwa z historią naszego miasta oraz tej
części regionu Pomorza, w okresie przynależności Wolina
do Szwecji. Szczególny nacisk położymy na przebieg
Wojny 30-to letniej i jej katastrofalnych skutków dla ludności rejonu Pomorza.
Druga wystawa„Wolin w malarstwie” ukaże Państwu nasze miasto w okresie przełomu XIX i XX w. Zaprezentujemy
około 40 obrazów artystów przedwojennych oraz kilka współczesnych, dla których Wolin był natchnieniem.
Dobrym uzupełnieniem tej wystawy będzie model Wolina
(prezentowany w tej samej Sali) z przełomu XIX i XX, który
pozwoli Państwu porównać nasze miasto do jego substancji z dnia dzisiejszego.
Tradycyjnie zaprezentujemy sprawność działania wo-

lińskich służb ratowniczych. Będzie to doskonała okazja
do przypomnienia sobie zasad udzielania pierwszej pomocy w trakcie zdarzeń nadzwyczajnych. Fachowego
instruktarzu w tej dziedzinie udzielą nasi strażacy z OSP
Wolin i OSP Kołczewo.
Prze cały czas będziecie Państwo mogli podziwiać
wolińską, zabytkową artylerię oraz być świadkiem salw
armatnich w wykonaniu naszego Wolińskiego Bractwa
Kurkowego.
Dodatkowym impulsem do odwiedzenia Muzeum
niech będzie informacja, iż ostatecznie została zakończona rozbudowa i modernizacja naszego obiektu. W trakcie
ostatnich kilku lat przestrzeń Muzeum została powiększona ponad trzykrotnie. Budynek otrzymał nową elewację i
dziś prezentuje się pięknie. W Muzeum zostały wykonane
nowe, ciekawe, wystawy, które ukazują historię Wolina w
okresie wczesnego średniowiecza, jak również miasto w
okresie późniejszym.
W tym roku Noc Muzeów w Wolinie organizowana będzie 12 lub 18 maja. Ostateczny termin zostanie podany w
ogłoszeniach na stronie internetowej Muzeum oraz na banerach i w spotach reklamowych w Radiu Złote Przeboje.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do naszego wolińskiego Muzeum.

SOŁECTWA
Bal karnawałowy w Chynowie
Dnia 13.01.2018 r. w naszej świetlicy w Chynowie odbył
się bal karnawałowy dla dzieci. Każdy mały uczestnik był
pięknie przebrany. Na samym początku Pani Małgorzata
Bysiak pod pseudonimem ,,Kropka” zajęła się malowaniem zadowolonych buziek. Niedługo potem zawitał św.
Mikołaj i rozdał dzieciom paczki.
Zabawę poprowadziła Pani Marlena Szternal - animatorka Pipi. Dzieci z zadowoleniem brały udział w
18

konkursach, tańcach i zabawach. Podczas balu odwiedził
nas pan Mieczysław Rybakowski przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolinie.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu
imprezy Paniom: Andżelice Jabłońskiej, Milenie Mazgaj i
Urszuli Ociepa.
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Sołtys Chynowa i Rada Sołecka

SOŁECTWA

Dzień Babci i Dziadka w Recławiu
Dnia 21.01.2018 r. odbyło się spotkanie z okazji
Dnia Babci i Dziadka w świetlicy wiejskiej w Recławiu.
Przygotowano poczęstunek i konkursy z nagrodami.
W zabawie udział wzięli mieszkańcy sołectwa Recław.
Dziękuję wszystkim przybyłym za miłą zabawę,
organizatorom, którzy przyczynili się do zorganizowania zabawy oraz sponsorom. Zapraszam wszystkich
mieszkańców sołectwa za rok.
Sołtys Recławia
Waldemar Judkiewicz

Dzień Babci i Dziadka w Zastaniu
To już u nas tradycja - przy kawce, herbatce i słodkim poczęstunku babcie, dziadkowie i wnuki spędzili wspólne popołudnie
w radosnej atmosferze w zastańskiej świetlicy.
Pod okiem naszej nowej mieszkanki dzieci przygotowały
program artystyczny - okolicznościowe wiersze i piosenki przy
akompaniamencie pianina. Własnoręcznie wykonały piękne
serca i medale dla swoich kochanych dziadków. Niespodzianką
były portrety babć i dziadków namalowane przez wnuki. Było
przy tym sporo zabawy i śmiechu, bo dziadkowie musieli poznać swoje podobizny. Ten wspaniały wieczór zakończył się
wspólnymi tańcami babć, dziadków i wnucząt. Ogromne
podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie tak ważnej uroczystości jak „Dzień Babci i Dziadka”.
Sołtys Maria Ratyńska

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Dobropolu

Powitanie wiosny w Dobropolu

Dnia 10 marca 2018 r o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w
Dobropolu odbył się „Dzień Kobiet i Mężczyzn”. Podany został
obiad oraz słodki poczęstunek. W czasie całego spotkania panowała miła atmosfera.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za mile spędzone popołudnie oraz osobom, które przyczyniły się do zorganizowania
imprezy. Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa za rok.
Sołtys oraz Rada Sołecka

Dnia 24.03.2018 roku w sołectwie Dobropole powitaliśmy
wiosnę w ramach obchodów dnia wiosny zorganizowany został marsz z Marzanną przez wieś w, którym brały udział dzieci
oraz dorośli. Marsz zakończony został na boisku gdzie spłonęła Marzanna po czym udaliśmy się na ognisko. Podczas ogniska
każdy został poczęstowany pyszną kiełbasą .
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i mile spędzony czas.
Sołtys oraz Rada Sołecka
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Szkoła jak malowana
W ostatnim czasie w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie nastąpiły ogromne zmiany. Dzięki pomocy Burmistrza Wolina – Pana
Eugeniusza Jasiewicza, Sołtysa Kołczewa – Kamila
Grodzkiego, Rady Rodziców, sponsorów i wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły, ściany w budynku
szkoły przybrały różne kolory.
Szkoła to miejsce, w którym dzieci spędzają dużo
czasu. Aby rzeczywiście był to czas intensywnego rozwoju wykorzystane zostały barwy inspirujące, wzmacniające
pewność siebie, stwarzające poczucie ciepła i bezpieczeń-

stwa.
Na ścianach zawisły dodatkowe nowo zakupione tablice korkowe i gabloty.
Uwagę uczniów przykuwają także mapy świata, przy
których często się zatrzymują i dyskutują. Ogromne wrażenie robią również wiszące zegary. Wskazują one czasy
w stolicach państw, które leżą w różnych stronach świata.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną
nam pomoc.
PSP Kołczewo

Pierwsza wizyta w Kołczewie gości z ERASMUS +

W bieżącym roku szkolnym, dzięki staraniom p. dyrektor
Beaty Aniśkiewicz-Pociask i koordynatora projektu p. Katarzyny
Wołkow, przystąpiliśmy do programu Unii Europejskiej
Erasmus + „Młodzi przedsiębiorcy”. Zakwalifikowanie się do
cieszącego się wielką popularnością projektu wśród polskich
szkół nie było łatwe, ale dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu się
naszych nauczycielek osiągnęliśmy zamierzony cel. W programie biorą udział również szkoły z Irlandii, Włoch, Grecji i
Hiszpanii.
W dniach 5-9.02. 2018 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszych skromnych progach przedstawicieli szkół biorących
udział w projekcie. Przywitaliśmy ich uroczystym apelem,
podczas którego zaprezentowaliśmy nasze narodowe tańce

i piosenki. Uroczystość była prowadzona w dwóch językach
przez naszych uczniów.
W czasie pobytu nasi goście brali udział w zajęciach z
e-twining oraz przeprowadzili z naszymi uczniami niezwykle
interesujące lekcje w języku angielskim. Mieli okazję zapoznać
się również z ciekawą i bogatą historią Wolina i jego okolic.
Dzięki uprzejmości dyrektora Ryszarda Banaszkiewicza zwiedzili Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie
oraz zabytkowy Dworek, w którym spotkali się z Burmistrzem
Wolina, panem Eugeniuszem Jasiewiczem. Pan Burmistrz w
niezwykle interesujący sposób przekazał naszym gościom historię Dworku.
Nauczyciele mieli możliwość podziwiania również piękna Wyspy Wolin. Odwiedzili Muzeum i Zagrodę WPN, byli nad
Jeziorem Turkusowym i na Wzgórzu Zielonka.
Jednym z punktów projektu były Targi przedsiębiorczości,
podczas których nasi uczniowie sprzedawali własnoręcznie
przygotowanie przez siebie produkty. Celem targów było dobre zagospodarowanie „pożyczoną” kwotą od Rady Rodziców
i zarobienie pieniędzy, które zostaną przekazane na UNICEF.
W ostatnim dniu pobytu gości w naszym kraju był wspólny
wyjazd do Szczecina, m.in. zwiedzanie Podziemia Szczecina.
Niezwykle miło było nam gościć nauczycieli z innych
krajów, wymieniać się wspólnymi doświadczeniami i umiejętnościami. Mamy nadzieję, że pobyt u nas na długo zostanie
w ich pamięci.
MarlenaWodzińska
PSP Kołczewo

Dzień Babci i Dziadka w Krainie Uśmiechu
Dnia 13 stycznia 2018r. dzieci z Przedszkola Miejskiego
z Oddziałem Żłobkowym „Kraina Uśmiechu” w Wolinie
wystąpiły dla członków Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Koło w Wolinie z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Dziewczynki z grup „Krasnele”
i „Słoneczka” zaprezentowały gościom taniec, a następnie
dzieci z grupy „Biedronki” zaśpiewały piosenki i przedstawiły inscenizację pt. „Jak Bracia Miesiące Babci i Dziadkowi
życzenia składali”.
Seniorzy otrzymali upominki – kartki z życzeniami wykonane przez przedszkolaki. Dzieci były bardzo przejęte
20
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swoim występem, przede wszystkim dlatego, że było to
ich pierwsze takie przedsięwzięcie przed tak wspaniałą
publicznością. Dzieci z wielką tremą i z całego serca życzyły Babcim i Dziadkom sto lat w zdrowiu i radości. Na
koniec przedstawienia dzieci zaskoczył gość specjalny

– Święty Mikołaj, który nagrodził dzieci słodkim poczęstunkiem. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i przyłączamy
się do życzeń przedszkolaków.
Dyrektor, nauczyciele i pracownicy przedszkola

Nabór do siódmej klasy sportowej
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława
Krzywoustego w Wolinie ogłasza nabór do siódmej klasy
sportowej o profilu:
- piłka nożna chłopców,
- lekkoatletyka.
Zgłoszenia ucznia należy dokonać poprzez zapisanie
go w sekretariacie szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów w terminie do 15.04.2018 r.

Testy sprawnościowe są zaplanowane na 25.04.2018 r.
Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest ważne
badanie lekarskie o możliwości brania udziału w testach
sprawnościowych.
Druki zgłoszenia do klasy sportowej można uzyskać w
sekretariacie szkoły
lub pod numerem 0913261790 lub 509038800 i na
stronie internetowej szkoły pspwolin.edupage.org

SPORT
26 maja Mini Mundial w Wolinie

W 2018 r. już kolejny raz uczniowie szkół podstawowych gminy Wolin wezmą udział w turnieju piłkarskim
Województwa Zachodniopomorskiego w ramach cyklu
„Mini Mundial”.

W Wolinie rozgrywki Mini Mundialowe odbędą się 26
maja na Stadionie Miejskim. Tak jak w ubiegłym roku wezmą w nich udział Szkoły Podstawowe z Wolina, Kołczewa,
Troszyna, Koniewa, Dargobądza oraz Ładzina.
12 lutego 2018 r. uroczyście została podpisana umowa
w zakresie organizacji turnieju piłkarskiego dla uczniów
szkół podstawowych w ramach cyklu „Mini Mundial”
przez Prezesa Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Sports
Academy” pana Grzegorza Matlaka oraz Burmistrza Wolina
pana Eugeniusza Jasiewicza w obecności Skarbnika
Gminy pana Romana Kleszczyńskiego, Prezesa LKS Vineta
Wolin pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora OSiR w Wolinie
pana Edwarda Arysa, Sekretarza Gminy pana Pawła
Banaszkiewicza oraz przedstawiciela stowarzyszenia pana
Tomasza Chacińskiego.
Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy!
Agnieszka Pawełczyk

Gminna Olimpiada Profilaktyczna ,,Zachowaj Trzeźwość-Postaw na Rodzinę”
Dnia 19.12.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie
odbyła się po raz kolejny Gminna Olimpiada Profilaktyczna, którą
otworzyła dyrektor szkoły Pani Urszula Wołowicz. Tym razem olimpiada kończyła całoroczną kampanię profilaktyczną organizowaną przez
Krakowską Akademię Profilaktyki. Działania, które przeprowadziliśmy
w ramach kampanii to:
-Turniej „Potyczki rodzinne”;
- Quiz o Rodzinie;
- Przedsięwzięcie Plastyczne „Ja i moja rodzina”;
- Rodzinny Rajd Rowerowy po Wyspie Wolin;
- Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna z okazji Dnia Dziecka;
- Olimpiada Profilaktyczna.
W olimpiadzie wzięli udział uczniowie z 4 szkół podstawowych
naszej Gminy. Uczniowie rozwiązywali test, krzyżówki, szarady, pisali wiersze, tworzyli mapę pamięci oraz uczestniczyli w konkurencjach
sportowych. Nad przebiegiem olimpiady czuwała komisja w składzie:
Wicedyrektor Szkoły p. Barbara Kołodzińska, Sekretarz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Alicja Grudzińska oraz
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Inspektor Urzędu Miejskiego p. Artur Słocki. Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Wolina i Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Wolinie.
Klasyfikacja końcowa Olimpiady:
I miejsce- PSP Koniewo, II m- PSP Kołczewo, III m -PSP Wolin, IV
m-SSP Ładzin. Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów
p. Marcie Szpak, p.Wandzie Noworolnik , p. Aleksandrze Szubert i p.

Joannie Strzelczyk.
Organizatorem całorocznej kampanii profilaktycznej była PSP w
Wolinie, OSiR w Wolinie oraz Urząd Miejski a koordynatorem i prowadzącym Renata Łuczak-Arys. W podziękowaniu za wszystkie
przedsięwzięcia Szkoła otrzymała Certyfikat. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział i zaangażowanie w całorocznej kampanii.
Renata Łuczak-Arys i Edward Arys

Młodzi piłkarze na obozie sportowym w Gniewinie
Dla chłopców klas sportowych Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wolinie ferie były czasem spędzonym bardzo aktywnie. 13 stycznia 2018r. grupa czterdziestu trzech
zawodników wraz z opiekunami wybrała się na obóz sportowy do Hotelu Mistral Sport **** do Gniewina.
W ciągu tygodnia spędzonego w miejscu, gdzie
podczas Euro 2012 mieszkała reprezentacja Hiszpanii,
uczniowie trenowali bardzo intensywnie na stadionie
oraz w hali sportowej. Do treningów przygotowywało
ich poranne rozbieganie. Wysiłek, jaki włożyli w treningi,
nie przeszkodził im w aktywnym udziale w wycieczce do
Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz w zwiedzaniu
stadionu Ergo Arena w Gdańsku.
Pomiędzy treningami i sparingami zawodnicy relaksowali się hotelowym basenie. Dla chętnych było także
zorganizowane wyjście na kręgle i na krytą pływalnię.
Młodzi sportowcy chętnie korzystali także z hotelowych
atrakcji, jak bilard, siłownia, czy sala fitness.
Pobyt w Gniewinie należy uznać za udany.

Uczniowie pewnie jeszcze długo będą wspominać wyjazd. Pozostaje tylko czekać na następne tak przyjemnie
spędzone ferie.
Agnieszka Rybacka

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Wolina
Dnia 24.02.2018 r. w sali gimnastycznej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wolinie odbył się Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Burmistrza Wolina, w którym wystartowały 4 drużyny. Grano systemem ,,każdy z każdym”.
Zwyciężyła drużyna ,,Michorek”, drugie miejsce zajęła
drużyna z Koniewa, trzecie ,,Seniorzy” z Wolina a czwarte Wiejkowo. Pierwsze trzy zespoły otrzymały puchary a
czwarta drużyna nagrodę pocieszenia.
Wyniki turnieju: Michorek:Koniewo 16:14, 15:11, Wolin

:Wiejkowo 15:8, 15:3, Michorek:Wiejkowo 17:15 ,16:14,
Koniewo: Wolin 15:6, 15:12, Michorek:Wolin 15:11, 19:17,
Koniewo: Wiejkowo 15:4, 12:15, 15:10.
Tabela końcowa:
1.Michorek 6 pkt.
2. Koniewo 4 pkt.
3. Seniorzy Wolin 2 pkt.
4. Wiejkowo 0 pkt.
Dyrektor OSiR-Edward Arys

Zawodnicy Wikinga Wolin z medalami Mistrzostw Województwa
Zachodniopomorskiego w zapasach
W dniu 03.03.2018 r. w Świdwinie odbyły się Mistrzostwa
Województwa Zachodniopomorskiego Kadetów, Juniorów i
Młodzieżowców w Zapasach.
W zawodach na dwóch matach rywalizowało około 100 zawodników z 12 klubów. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Wikinga
Wolin. Nikodem Skrzyński w kat. 65kg i Łukasz Augustajtys kat.
110 kg zdobyli złote medale. Klaudia Skrzyńska w kat. 63 kg i
Norbert Przybylski w kat. 80 kg zdobyli srebrne medale.
Trenerzy: Zbigniew Wróblewski i Krzysztof Skrzyński podkreślają, iż wyniki zdobyte przez zawodników świadczą o ich
umiejętnościach na przyszłe lata.
Zarząd sekcji zapaśniczej Wiking Wolin oraz Pani Prezes
Grażyna Laskowska wraz trenerami bardzo dziękują zawodnikom
oraz ich rodzicom.
22
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UKS „Kormoran” na Mistrzostwach Województwa LDK w Policach
Dnia 17.03.2018 r. w Policach odbyły się Mistrzostwa
Województwa LDK wraz z Mistrzostwami Polic w biegach
przełajowych w różnych kategoriach wiekowych, w których
wystartowali nasi lekkoatleci z UKS ,,Kormoran”.
W roczniku 2007/2008 na dystansie 600 m V miejsce zajął
Kajetan Bukała a w swoim roczniku 2008 był pierwszy. W roczniku 2005/2006 na dystansie 800 m Miłosz Gałwiaczek zajął XV
miejsce a w roczniku 2006 był czwarty, w tym samym biegu
Hubert Trawniczek był XXI a w roczniku 2006 zajął ósme miejsce. W kategorii dziewcząt w roczniku 2005 Ewa Kozaczuk była
ósma a Ola Kozaczuk dziesiąta. Mistrzostwa Województwa LDK
odbywały się w każdym roczniku oddzielnie a Mistrzostwa
Polic w dwóch rocznikach. Gratuluję wyników i życzę dalszych
sukcesów.
Prezes UKSA ,, Kormoran”

STOWARZYSZENIA
Księga Jubileuszowa Zjednoczonych Bractw Kurkowych RP trafiła
do Burmistrza Wolina
17 stycznia 2018 r. Hetman Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Wolinie pan Wojciech Cenzartowicz wraz
z sekretarzem Bractwa panią Moniką Rybczyńską wręczyli
Burmistrzowi Wolina Księgę Jubileuszową Zjednoczonych
Bractw Kurkowych RP. Pięknie wydana dwutomowa
Księga została podarowana jako podziękowanie dotychczasowej współpracy i partnerstwa.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolinie od wielu lat
organizuje na terenie strzelnicy w Ładzinie zawody strzeleckie, w których biorą udział nie tylko członkowie Bractwa
ale również mieszkańcy gminy Wolin i okolic. Bractwo
czynnie uczestniczy w organizowanych zawodach strzeleckich w województwie zachodniopomorskim, z których
zawsze wracają z najwyższą nagrodą. Poprzez działalność
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Gmina Wolin promowana jest wśród miłośników i sympatyków tego sportu.
Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu z Wolina życzymy

kolejnych sukcesów w 2018 r.

Agnieszka Pawełczyk

Strzelanie Wiosenne – Ładzin, 18.03.2018 r.
Wyniki Współzawodnictwa w Poszczególnych
Kategoriach:
Strzelanie z Wiatrówki kal. 4.5 mm do zapadek na
dystansie 10m.
I - miejsce - Bartoszewski Michał
II - miejsce - Zaniewski Wiktor
III - miejsce - Zaniewski Nikodem
Strzelanie z karabinka kalibru .22LR do Zapadek na
dystansie 50m.
I - miejsce - Rybczyńska Monika
II - miejsce - Nadolny Norbert
III - miejsce - Bartoszewski Marek
Strzelanie z karabinka kalibru .22LR do Kura na dyINFORMATOR NR 1 (82) marzec 2018
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stansie ca. 10m.
I - miejsce - Kur Zloty – Cenzartowicz Wojciech
II - miejsce - Kur Srebrny – Bartoszewski Marek
III - miejsce - Kur Brązowy – Sokołowski Waldemar
Strzelanie z karabinka kalibru .22LR do Tarczy
Wiosennej na dystansie 50m.

I - miejsce - Łopata Edward
II - miejsce - Nadolny Norbert
III - miejsce - Branicki Leszek
Hetman KBS Wolin
Cenzartowicz Wojciech

Członkowie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wolinie świętowali
Dzień Babci i Dziadka
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło w Wolinie
zaprosił z tej okazji dzieci z przedszkola „Kraina Uśmiechu”
w Wolinie, które w przepiękny sposób recytowały wierszyki oraz umilały czas pokazami tanecznymi.
Miłą niespodzianką przygotowaną przez Zarząd
Związku był przybyły Mikołaj, który obdarował dzieci prezentami. Po części artystycznej Prezes Bożena Marzec
zaprosiła przybyłych gości na przygotowany poczęstunek
i zabawę taneczną. Poczęstunek przygotowany był przez
członków zarządu i komisję kultury, a oprawę muzyczną
przygotowała DJ Marcin. Wszyscy bawili się doskonale.
Wszystkim babciom i dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności!
Prezes Zarządu Z.E.R. i I. w Wolinie
Bożena Marzec

W Sali Straży Pożarnej w Wolinie 13 stycznia 2018 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zarząd

Klub Krótkofalowców WIKING - SP1PKW
W pierwszy weekend bieżącego roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Krótkofalowców
WIKING w Wolinie. Koledzy krótkofalowcy wybrali nowy
zarząd Klubu oraz QSL-Managera, podsumowali dotychczasową działaność i przyjęli plan pracy na 2018 rok.
W skład nowego zarządu weszli:
- Pan Wiesław Dyduch – SP1EG (prezes),
- Pan Leszek Brancewicz – SP1NL (kierownik radioklubu)
- Pan Robert Tomaszewski (członek zarządu).
- QSL-Managerem został kol. Grzegorz Kiljan – SP1QXK
Obecnie klub liczy dwunastu licencjonowanych
nadawców.
Plan pracy na rok bieżący przewiduje między innymi:
- udział członków klubu w światowych zawodach krótkofalarskich CQ WW 160m Contest, IOTA
Contest (współzawodnictwo radiostacji nadających z
różnych wysp) oraz prestiżowych zawodach
polskich SP DX Contest i Dni Morza 2018.
- budowę sieci łączności ratunkowej (kryzysowej) w
gminie Wolin w oparciu o przemiennik UKF.
- udział amatorskich radiostacj krótkofalowych w imprezach lokalnych – Dzień Dzieciaka i
Strażaka, Dni Wolina czy Festiwal Słowian i Wikingów.
- nawiązanie współpracy z klubami krótkofalowców w
miastach partnerskich Wolina oraz
organizacja wspólnych aktywności eterowych.
24

- podjęcie starań o przyjęcie Klubu Krótkofalowców
Wiking do EPC, DIG, FT8-DMC i innych
międzynarodowych stowarzyszeń krótkofalowców.
- organizację zajęć dla młodzieży szkolnej
Klub Krótkofalowców WIKING zaprasza osoby zainteresowane w każdy czwartek od godziny 17.00
Klub mieści się w pokoju nr. 6 na drugim piętrze w budynku OSP Wolin.
Szczegóły na stronie internetowej: www.sp1pkw.eu
Wiesław Dyduch
sp1eg
Dane kontaktowe: sp1pkw.wolin@gmail.com tel.: +48
502 922 459
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Historia Polski na „Dniach Historycznych” w Kopenhadze

W dniach 10 – 11 marca 2018 Stowarzyszenie Centrum
Słowian i Wikingów z Wolina, na zaproszenie Ambasady RP
w Kopenhadze było obecne na festiwalu „Dni Historyczne”
(Historiske Dage) w stolicy Danii.
Wczesnośredniowieczna ekspozycja Stowarzyszenia
była elementem stoiska Ambasady, które powstało we
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej (oddział w
Szczecinie). Na przygotowaną dla publiczności ofertę złożyły się m.in. gry edukacyjne poświęcone historii Polski,
a także pokazy rzemiosł i uzbrojenia, łączącego tradycję
i koegzystencję Słowian i Normanów w rejonie Bałtyku.

Goście festiwalu zapoznawali się z historią Polski, w tym
z informacjami związanymi z 100-ną rocznicą odzyskania
przez nasz kraj niepodległości. We współpracy z IPN zespół ambasady przygotował specjalnie na tę okazję grę
– oś czasu „1000 lat: Polska i Dania”. Zadaniem graczy było
ułożenie kart przedstawiających wydarzenia historyczne z
przeszłości obu krajów we właściwym porządku chronologicznym. Karty stworzone do tej wersji gry przedstawiały
najważniejsze wydarzenia z historii Polski i Danii oraz momenty wspólne dla obu krajów. Przedstawiciele Centrum
Słowian i Wikingów z Wolina zorganizowali aktywne pokazy rzemiosł dawnych i uzbrojenia z epoki, w których
zwiedzający uczestniczyli z ogromnym zaangażowaniem i
z zainteresowaniem dowiadując się wielu ciekawostek zarówno na temat historii Wolina, jak i jego współczesnych
atrakcji. W warsztatach wzięły udział również licznie grupy
dzieci i młodzieży ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Ambasadzie RP w Kopenhadze wraz z nauczycielami
oraz uczniowie uczący się języka polskiego jako ojczystego w duńskich szkołach w Greve i okolicach Kopenhagi
wraz z opiekunami z Towarzystwa Krzewienia Oświaty
Polskiej w Danii.
Agnieszka Kłosowska
fot. Ambasada RP w Kopenhadze

Aktywnie do pracy!
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów realizuje
program„Centrum Integracji Społecznej - Aktywnie do pracy!”. Prowadzony jest on w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020, a współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Partnerem projektu jest Fundacja Inicjatyw SpołecznoGospodarczych „Komes”. Program realizowany jest od
01.10.2017 do 31.03.2020. Całkowita wartość projektu to 1283405,35zł, a wkład Europejskiego Funduszu
Społecznego wynosi 1219231,36 zł.
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa
51 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Obszar objęty projektem - powiat kamieński.
W projekcie przewidziano dwutorowe wsparcie:
I. Blok integracji społecznej:
- zajęcia wzmacniające kompetencje osobiste, społeczne i pozycję społeczną uczestników i godzenie ról
społeczno-zawodowych;
- zindywidualizowane poradnictwo i doradztwo w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
II. Blok aktywizacji zawodowej:
- szkolenia i kursy umożliwiające podniesienie /zmianę
lub nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji;
- staże - zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności
zawodowych z instruktorem zawodu; W ramach projektu

tworzone jest Powiatowe Centrum Integracji Społecznej
(CIS), w ramach którego zostaną utworzone i wyposażone 3 warsztaty:
- gastronomiczne,
- ogólnobudowlane,
- administracyjno-turystyczne.
W CIS uczestnicy będą nabywać doświadczenie
zawodowe w ramach utworzonych 3 w/w warsztatów
-pracowni zawodowych. Ponadto w ramach programu
uzyskają różnego rodzaju kompetencje, w tym: kompetencje społeczne (umiejętności przyczyniające się do
interakcji z otoczeniem, np. umiejętności komunikacyjne,
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umiejętność pracy w zespole) i kompetencje zawodowe
(wiedzę, umiejętności i postawy związane z wykonywanymi czynnościami w ramach aktywizacji zawodowej.
Planowanymi efektami programu jest osiągnięcie realizacji celu szczegółowego RPO WZ2014-2020, tj. aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie.
Celami szczegółowymi jest wzrost/nabycie kompetencji przez 34 osoby, wzrost aktywności społecznej i
poziomu integracji społecznej u 34% uczestników projektu, wzrost aktywności zawodowej poprzez uzyskanie
zatrudnienia przez min.13 osób po zakończeniu udziału
w projekcie.
Projekt prowadzi także do wykształcenia/przypomnienia umiejętności pozwalających na prawidłowe

pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych
dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; nabywanie umiejętności zawodowych oraz
przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; naukę planowania dnia
codziennego i życia oraz zaspokajania potrzeb własnych
i swoich najbliższych własnym staraniem, zwłaszcza przez
możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; uczenie umiejętności
racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami
pieniężnymi.
Wkrótce rozpocznie się nabór uczestników chętnych
do wzięcia udziału w projekcie.
Agnieszka Kłosowska

Fundacja Teatr Teatr podczas warsztatów Planowania
i realizacji projektów społecznych i partnerstw w Łowiczu
W dniach od 18 do 21 stycznia 2018 roku przedstawiciele Fundacji Teatr Teatr uczestniczyli w warsztatach
organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi, które zorganizowano w Łowiczu. Podczas nich spotkało się
22 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego
kraju.
Szkolenie przeprowadzono w tematyce: Planowania
i realizacji projektów społecznych i partnerstw. Podczas
wielogodzinnych spotkań uczyliśmy się jak określać
właściwie cele projektów, w jaki sposób budować harmonogram i budżet, a także jak formułować umowy
partnerstwa społecznego. Po zakończeniu warsztatów
otrzymaliśmy zaświadczenia ukończenia szkolenia.
Nasza fundacja w tym roku będzie uczestniczyła również w corocznym spotkaniu organizacji pozarządowych
w Marózie, gdzie udajemy się, po wymianę doświadczeń
społecznych, już po raz trzeci. Łowicz w krótkich prze-

rwach pomiędzy wykładami pokazał nam swoją ciekawą
historię i tradycję.
Fotorelacja i artykuł: Fundacja Teatr Teatr

JUBILEUSZE
Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
Dnia 20.03.2018 r. Burmistrz Wolina Pan
Eugeniusz Jasiewicz wręczył przyznane przez
Prezydenta RP „Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” Państwu Danucie i Edwardowi
Ertmańskim, Danucie i Czesławowi Ganszczyk
oraz Danucie i Andrzejowi Licznerskim, zamieszkałych w Wolinie.
Jubilaci przyjęli życzenia kolejnych lat życia
w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji
z tego, co zbudowali trwając przy sobie zgod26

nie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie,
w smutku i w radości, w bogactwie i w biedzie.
Miłym akcentem były wiązanki kwiatów, upominki, symboliczny toast oraz pamiątkowe
zdjęcia. Atmosfera była szczególna, bowiem
obecni byli także członkowie rodziny.
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PIONIERZY ZIEMI WOLIŃSKIEJ

Pionierzy Ziemi Wolińskiej
Przedstawiamy Państwu dostojnych Jubilatów, pionierów ziemi wolińskiej, którzy ukończyli 90 lat i więcej
oraz są mieszkańcami naszej gminy. Burmistrz Wolina
Eugeniusz Jasiewicz, kierownik referatu OrganizacyjnoAdministracyjnego i Spraw Społecznych Jarosław
Niewincany, Sołtysi miejscowości, w których mieszka
Jubilat odwiedzili Jubilatów w dniu ich święta – urodzin
składając Im gratulacje, życzenia wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha. Jubilaci
symbolicznie otrzymali od władz bukiety kwiatów oraz
drobne upominki. Poniżej opisujemy bardzo bogate i
ciekawe historie przybycia Jubilatów na ziemie wolińskie.
Pani Felicja Sielach z Wisełki urodziła się 27 grudnia
1916 r. w miejscowości Kąty Goździejewskie w powiecie mińskim na Mazowszu. Wychowywała się wśród
siedmiorga rodzeństwa: czterech sióstr i trzech braci.
Pierwszy mąż Pani Felicji został w czasie II wojny światowej wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec,
gdzie zmarł. Po wojnie Jubilatka poznała w Wesołej
pod Warszawą drugiego męża Jerofieja – frontowego
żołnierza Wojska Polskiego, z którym po jego demobilizacji przyjechali na ziemię wolińską do Domysłowa,
gdzie objęli gospodarstwo rolne. Pan Jerofiej Sielach
oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego udzielał
się społecznie, między innymi był radnym w Wolinie.
Po śmierci męża w 1988 roku sprzedała gospodarstwo i
kupiła domek w Wisełce.
Pani Felicja wspólnie z drugim mężem wychowali
jednego syna i dochowała się wnuka, który mieszka w
jej domu w Wisełce. Jubilatka po ciężkim urazie i przebytej operacji – od ponad 6 lat przebywa w Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym NZOZ „Zdrowie” w
Międzywodziu, bardzo chwaląc warunki tam panujące
i opiekę personelu.
Pan Władysław Poronis do Karnocic sprowadził
się w 1946 roku. Przyjechał pociągiem do Wysokiej
Kamieńskiej, skąd 12 lutego 1946 roku, w piękny, słoneczny dzień pieszo ruszył do Wolina po drodze nocując
w Troszynie gdzie jak wspomina Jubilat cała wioska
była opustoszona. W PUR-ze w Wolinie wraz ze swoim
kompanem przenocowali i powiedziano im, że mogą
jechać dokąd chcą. Przypadkowo spotkany Polak, pan
Silicki zachęcił ich do osiedlenia się w Sułominie, które,
poza zniszczonym folwarkiem, było prawie nienaruszone. W Sułominie zamieszkali w jednym z opuszczonych
domów. Wioska była wioską rybacką, gdzie jeszcze
mieszkali Niemcy, którzy nauczyli pana Władysława rybackiego rzemiosła i stawiania sieci. W 1947 roku Pan
Władysław ożenił się. Wraz ze swoją żoną Stanisławą
sprowadzili się do Karnocic gdzie mieszkają do dziś. Po
zaprzestaniu zawodu rybaka pan Władysław pracował

przez 17 lat w Odrze w Świnoujściu.
Obecnie panem Władysławem i jego żoną opiekuje się córka Mirosława, która mieszka z rodzicami i przy
wsparciu przyjaciela pana Tadeusza Szulińskiego dbają
o to aby niczego im nie zabrakło.
Pani Helena Kostrzewa z Wisełki urodziła się 16 lutego 1922 r. w miejscowości Jaranówek w gminie
Brześć Kujawski, powiecie Włocławek w województwie
Kujawsko-Pomorskim. Po agresji Niemiec hitlerowskich
na Polskę została wywieziona na roboty przymusowe
do Niemiec do gospodarstwa rolnego koło Hanoweru.
Tam poznała swojego męża Wacława. Po II wojnie
światowej w 1948 roku wraz z mężem przyjechała do
Wisełki. Mąż podjął pracę w nadleśnictwie.
Pani Helena Kostrzewa wspólnie ze zmarłym w 1986
r. mężem Wacławem wychowali czworo dzieci: dwóch
synów – Zbigniewa, który już nie żyje i Eugeniusza oraz
dwie córki: Krystynę i Danutę. Dochowała się dwóch
wnuków i dwóch prawnuczek.
Pani Genowefa Świetlik z Wolina urodziła się 6 marca 1920 r. w miejscowości Ruda w gminie Tuliszków
w powiecie Konin. Wychowywała się koło Baranowicz
(obecna Białoruś), gdzie ojciec pracował jako leśniczy
u hrabiego Emeryka Czapskiego. Po agresji Związku
Radzieckiego na Polskę na początku 1940 roku z całą
rodziną, ojcem, matką i trojgiem rodzeństwa została
wywieziona na Syberię, gdzie do końca wojny w niewolniczych warunkach pracowali w lesie. Tam poznała
swojego późniejszego męża Mikołaja, z którym jeszcze na zesłaniu wzięła ślub cywilny. Mąż i dwaj bracia
jubilatki na Syberii wstąpili do tworzącego się Wojska
Polskiego – mąż i brat Ludwik do 1 Dywizji Piechoty
z którą przeszli cały szlak bojowy do Berlina, a drugi brat Józef do armii gen. Andersa, z którą walczył na
Bliskim Wschodzie i południowej Europie – obecnie
mieszka w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych.
Mundur wojskowy i liczne odznaczenia bojowe nieżyjącego już męża Jubilatki są przechowywane w naszym
Muzeum Regionalnym im. A.Kaube. Po zakończeniu II
wojny światowej w 1946 roku mąż Pani Genowefy jako
osadnik wojskowy przyjechał do Wolina, gdzie objął 10
– hektarowe gospodarstwo rolne i następnie sprowadził żonę i syna.
Pani Genowefa wspólnie ze zmarłym w 1967 r. mężem Mikołajem wychowali pięcioro dzieci: nieżyjącą już
córkę Jadwigę, oraz 4 synów: urodzonego jeszcze na
Syberii Stanisława, który 2 lata temu zginął w wypadku,
Ryszarda mieszkającego koło Koszalina, oraz Romana
i Jozefa mieszkających w Wolinie. Dochowała się siedemnaścioro wnucząt i troje prawnucząt.
Drogim Jubilatom życzymy co najmniej 150 lat!
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia
radości i wszelkiego dobra,
niech czas ten napełni Państwa pokojem i wiarą.
Niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Otwarcie drogi w Uninie
0,6 km drogi/ponad 3000 m2

XXV Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski o Nagrodę Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Wolinie

Pionierzy Ziemi Wolińskiej

101. urodziny Pani Felicji Sielach
z Wisełki

98. urodziny Pani Genowefy Świetlik
z Wolina

96. urodziny Pani Heleny Kostrzewy
z Wisełki

95. urodziny Pana Władysława Poronisa
z Karnocic

Państwo
Danuta i Edward Ertmańscy,
Danuta i Czesław Ganszczyk,
Danuta i Andrzej Licznerscy
z Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie
Członkowie Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Wolinie świętowali
Dzień Babci i Dziadka

Strzelanie Wiosenne w Ładzinie

